
 
 
 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  

ข้อเสนอเชิงนโยบายเรง่ด่วนวา่ด้วยการบรหิาร  
การจัดการศึกษาเอกชน ในชว่งสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 
 

ของคณะกรรมาธิการการศึกษา  
วุฒิสภา 

 
 
 
 
 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 



นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  อ่อนสอาด 
กรรมาธิการ 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 



 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา          
ที่  สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๓๔)                     วันที่       ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                       
เร่ือง    รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษา   
          เอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  
กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 
 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาคณะหน่ึง มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ของชาติแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ  
การให้บริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึงเน้น
ความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพื้นฐานการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ และอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย 

๑. นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา  กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน  กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค์  อ่อนสอาด  กรรมาธิการ 
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน์   กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี    กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์    กรรมาธิการ 
 

อนึ่ง ... 
 

(สําเนา) 
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ต่อมาเม่ือวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา ได้ขอลาออกจาก 

การเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน 
เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง และมีมติตั้ง
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพิ่ม ๓ ตําแหน่ง ได้แก่ 

๑. นายทรงเดช  เสมอคํา  
๒. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 
๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
อนึ่ง เม่ือวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ได้ขอลาออกจากการเป็น

กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังหนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  
เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง  

โดยปัจจุบันคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประกอบด้วย 
๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๒. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ 
๑๓. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๔. พลเอก สสิน  ทองภักดี  กรรมาธิการ 
๑๕. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 
๑๖. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ  
๑๗. นายทรงเดช  เสมอคํา  กรรมาธิการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
๑๙. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ 
 

บัดนี้… 
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บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ดําเนินการพิจารณาศึกษา เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วย

การบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกล่าวต่อวุฒิสภา 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม
วุฒิสภาต่อไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อันทะไชย) 
 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
 

 
สําเนาถูกต้อง 

  
 

(นางอําพรรณนี  ปินตาวงศ์) 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา 
สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา          
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                   วิชชยา พิมพ์  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                                  อําพรรณนี/เจตจํานงค์ ทาน 
 



รายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชน 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)” 
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
----------------------------------------- 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ วรรคสอง 
(๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะหนึ่ง  
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ไม่
รวม ถึ งการศึ กษาระดับอุ ดม ศึกษาที่ ไม่ อ ยู่ ในหน้ าที่ และอํ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ  
การให้บริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึงเน้น
ความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพื้นฐานการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ และอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เร่ือง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วย 
การบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19)” ได้จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
เร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19)  
ซึ่งประกอบด้วย 

ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
๑. นายตวง  อันทะไชย  
๒. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา   
๓. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
๕. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
๖. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
คณะทํางาน 
๑. นายออน  กาจกระโทก    ประธานคณะทํางาน 
๒. นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  รองประธานคณะทํางาน 

    ๓. นายเบญจพล  พาลี  คณะทํางาน 



(ข) 
 

    ๔.  นายสงกรานต์  จันทร์น้อย  คณะทํางาน 
    ๕. นายอมร  ชัยวิเชียร  คณะทํางาน 
    ๖.  นางจิระพันธ์  พิมพ์พันธุ ์  คณะทํางาน 
    ๗.  นายพิสุทธิ์  ยงค์กมล  คณะทํางาน 
    ๘.  นางอุษา  สมบูรณ ์  คณะทํางาน 
    ๙.  นายอนุสรณ์  ศิวะกุล  คณะทํางาน 
    ๑๐.  นายพรชัย  พิศาลสิษฐ์กุล   คณะทํางาน 
    ๑๑.  นางสุภาวดี  ดวงศิริ   คณะทํางาน 
    ๑๒.  นายธนาชัย  อ้ึงสมรรถโกษา  คณะทํางาน 
    ๑๓.  นายบัณฑิต  ครุฑางคะ  คณะทํางาน 
    ๑๔.  นางศิวารมย์  ศิริภาพ  คณะทํางาน 
    ๑๕.  นายเทิดศักด์ิ  ผิวเกล้ียง    คณะทํางาน 
    ๑๖.  นายสุธี  พิพิธวัฒนาพันธ ์  คณะทํางาน 
    ๑๗.  นางวัลลา  สันติภาดา  คณะทํางาน 
    ๑๘.  นางน้ําทิพย์  ทะศรีแก้ว  คณะทํางาน 
    ๑๙.  นายมาโนช  จุลสุคนธ ์  คณะทํางาน 
    ๒๐.  นางปาริชาต  ปรียาโชติ  คณะทํางาน 
    ๒๑.  นายณัฐวุฒิ  ภารพบ  คณะทํางาน 
    ๒๒.  นายเพ่ิมเกียรติ  เกษกุล  คณะทํางาน 
    ๒๓.  นายธีร์  สังขสัญญา  คณะทํางาน 
    ๒๔.  นางสาวกฤช  ไวยากรณ ์  คณะทํางาน 
    ๒๕.  นายสุเทพ  บุญฤทธิ์รักษา   คณะทํางาน 
    ๒๖.  นางอําพรรณ  น้อยนารถ  คณะทํางาน 
    ๒๗.  นางกิตติยา  กิตติรัตนสุนทร  คณะทํางาน 
    ๒๘.  นายสมจิตร  ศรีเชียง  คณะทํางาน 
    ๒๙.  นางฉันทนา  เปียทอง  คณะทํางาน 
    ๓๐.  นางสาวกอแก้ว  เพชรบุตร  คณะทํางาน 
    ๓๑.  นายบุญฤทธิ์  โสฬิกุล  คณะทํางาน 
    ๓๒.  นางสาวศศิภัสส์ศา  มลิพันธ ์  คณะทํางาน 
    ๓๓.  นายอดิศร  สินประสงค์  คณะทํางาน 
    ๓๔.  นายกมลเทพ  จันทรจิตร  คณะทํางาน 
    ๓๕.  นายทิวา  แจ้งสุข  คณะทํางาน 
    ๓๖.  นายมนูญ  ชื่นชม  คณะทํางาน 
    ๓๗.  นายเปรมปรีด์  หมู่วิเศษ  คณะทํางาน 
    ๓๘.  นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช  คณะทํางาน 
    ๓๙.  นางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท ์  คณะทํางาน 
    ๔๐.  นางสุนิสา  สก๊อต    คณะทํางาน 
    ๔๑.  นางสาวพรวิจิตร  วรศิลป์    คณะทํางาน 



(ค) 
 

    ๔๒.  นางสาวอัจฉรา  สุขพิบูลย์    คณะทํางาน 
    ๔๓.  นายพิพัฒน์  เสนาพิทักษ์กุล  คณะทํางาน 
    ๔๔.  นางสาวมรกต  วัฒนศักด์ิ  คณะทํางาน 
    ๔๕.  ว่าท่ี ร.ท. อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศร ี คณะทํางาน 
    ๔๖.  นายศุภเสฏฐ์  คณากูล  คณะทํางานและเลขานุการ  
    ให้คณะทํางานมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้ 
    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมนโยบาย คําสั่ ง กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวคิด  

หรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนปัจจัย 
หรือเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการจัดการเรียนการสอน ในสภาวะที่เกิดการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันหรือเหตุการณ์อื่นที่ ก่อให้เกิดสภาพปัญหาในลักษณะ
เช่นเดียวกัน   

    ๒ . รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานให้คณะกรรมาธิการการศึกษา 
เพื่อพิจารณาและทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร  
การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์ โควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ เหมาะสมกับสังคมไทย  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 

    ๓. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย เพื่อนําผลการพิจารณาศึกษา
เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
๒.๑ การประชุม 

คณะทํางานจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษา
เอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด 
๒๐๑๙ (COVID – 19) จากข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยน
ความเห็นของบุคลากรที่อยู่ในวงการการศึกษาเอกชน ทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และได้มีการประชุม
คณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดและประเด็นสาระสําคัญต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์  
โดยการใช้โปรแกรม Webex Meet รวม ๒ คร้ัง 

- การประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- การประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒.๒ การลงพ้ืนที่รับฟังความเห็น 
ประธานคณะทํางานได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องและได้นําข้อมูลเหล่านั้นหารือกับเลขานุการคณะทํางานเพื่อพิจารณาศึกษาในรายละเอียด 
กับคณะทํางานและผู้แทนการศึกษาเอกชนเพื่อจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ 

๒ .๓  การพิจารณาเอกสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา  
         คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากเอกสาร การชี้แจง การสรุป
ประเด็นปัญหา และดําเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา
ฉบับนี้ ได้แก่ 



(ง) 
 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖) นโยบายของรัฐบาล  
๗) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๘) นโยบายการจัดการศึกษาเอกชนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๙) มติคณะรัฐมนตรี  
๑๐) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
คณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เร่ือง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วน 

ว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19)” โดยแบ่งออกเป็น ๔ บท ประกอบด้วย  
 บทที่ ๑  บทนํา 
 บทที่ ๒  ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ ๓  สถานการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์ 
โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 บทที่ ๔  สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมาธิการได้ มีมติ เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “ข้อเสนอ 
เชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)” ซึ่งคณะทํางานจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วน 
ว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ได้ดําเนินการ
จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา พร้อม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้โปรด
พิจารณา หากที่ประชุมวุฒิ สภาให้ความเห็นชอบกับผลการพิจารณาศึกษา รวมทั้ งข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ขอได้โปรดแจ้งไปยังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
สืบไป 

 
 
 
 

           (นายออน  กาจกระโทก) 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะท ำงำนจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเร่งด่วนว่ำด้วยกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมำะสมกับสังคมไทย ในคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ 
วุฒิสภำ ได้พิจำรณำศึกษำเอกสำรงำนวิจัย บทควำม กฎหมำย วิเครำะห์ข้อมูลจำกสถำนกำรณ์  
และปัญหำกำรจัดกำรศึกษำเอกชนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID19) ทั้งข้อมูลผ่ำนทำงสื่อสำรมวลชน บทสัมภำษณ์และควำมเห็นของนักวิชำกำรมีกำรประชุม
หำรือแลกเปลี่ยนควำมเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำผ่ำนกำรประชุมออนไลน์ Cisco Webex 
Meeting วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประมวลผลและสรุปประเด็นควำมเห็นในส่วนต่ำง ๆ รอบด้ำน ซึ่งพบว่ำ
กำรจัดกำรศึกษำในช่วงดังกล่ำวมีปัญหำ แม้รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมพยำยำมจะหำ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือให้ปัญหำที่เกิดขึ้นทุเลำเบำบำงลง เมื่อวำงแนวทำงและก ำหนด
มำตรกำร ในกำรแก้ไขปัญหำไว้แล้วในทำงหนึ่ง แต่ปัญหำก็จะตำมมำอีกทำงหนึ่ง เช่น กรณีกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ส่วนใหญ่โรงเรียนเอกชนในระบบจะใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนที่จัดท ำขึ้นมำ ในรูปแบบ “ศูนย์กำรเรียนรู้ 
ด้วยระบบดิจิทัล สช.” โดยเป็นกำรจัดกำรเรียนด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกล ในรูปแบบที่ได้รับ 
กำรสนับสนุนด้ำนเนื้อหำและรูปแบบจำกพันธมิตรเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมกำรเรียน  
กำรสอนออนไลน์ของ ๑๒ สถำนศึกษำเอกชนชั้นน ำทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งแบบออนไลน์  
และบันทึกเทป มีเนื้อหำครอบคลุมตั้งแต่ อนุบำลปีที่ ๑-๓ ประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๑-๖ ทุกกลุ่มสำระวิชำ เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่ำนระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
เป็นระยะเวลำ ๑ ปี ท ำให้โรงเรียนเอกชนได้สำมำรถใช้ช่องทำงกำรเรียนออนไลน์ได้แบบเสมือนจริง 
ที่ครูและนักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ในบทเรียนที่ครูผู้สอนออกแบบกำรเรียนได้พร้อมกันทุกคน 
หำกแต่บำงส่วนที่ผู้ปกครอง ครอบครัวนักเรียนอำจมีปัญหำในกำรเรียนออนไลน์ โรงเรียนจะด ำเนินกำร
เยี่ยมบ้ำนนักเรียนกลุ่มดังกล่ำวในกำรสนับสนุนกำรเรียนด้วยแบบเรียน ใบงำน หรือกิจกรรมที่ครู
ด ำเนินกำรมอบหมำยให้นักเรียนเป็นรำยบุคคล แม้จะเป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่ช่วยให้นักเรียนสำมำรถ
ศึกษำหำควำมรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัสก็ตำม แต่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
ก็ถูกตั้งค ำถำมถึงประสิทธิภำพ และควำมพร้อมของระบบกำรศึกษำไทยที่ไม่เพียงจะเพ่ิมภำระให้กับ
ผู้ปกครองที่ต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์หรือดูแลบุตรหลำนในขณะที่มีกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เรื่อง
ดังกล่ำวยังเป็นกำรสะท้อนและตอกย้ ำภำพควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมไทยอีกด้วย กรณีกำรเลื่อนกำรเปิด
เทอมในภำคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ นั้น ไม่ควรก ำหนดให้โรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบทุกโรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอนพร้อมกันทั้งประเทศ แต่ควรต้องพิจำรณำ
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมเหมำะสมของช่วงเวลำในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยพ้ืนที่
และรำยจังหวัดโดยเฉพำะพื้นที่ที่ไม่มีกำรระบำดของเชื้อโรคดังกล่ำวอำจเปิดท ำกำรสอนแบบปกตไิดก้อ่น 
แต่ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน รวมถึง
ควำมต้องกำรในแต่ละพ้ืนที่ที่โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบตั้งอยู่ด้วย กรณีกำรจัดห้องเรียน
ห้องละไม่เกิน ๒๕ คน โดยให้นักเรียนเข้ำเรียนเป็นผลัดนั้น ประเด็น ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญและกระทบ
กับกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสำมัญศึกษำ ประเภทอำชีวศึกษำ อย่ำงมำก 
เพรำะโรงเรียนเอกชนทุกประเภทมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเรียนและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่ำอำหำร



(๒) 
 
กลำงวันและอำหำรว่ำง ค่ำรถรับส่ง ท ำให้เกิดผลกระทบต้องโดนผู้ปกครองขอคืนเงินจ ำนวนมำก ท ำให้มี
ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเอกชนในทุกประเภทในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ดังนั้น  
ในโรงเรียนเอกชนในระบบทุกประเภทและโรงเรียนเอกชนนอกระบบต้องจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียน 
ทุกคนตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและบรรลุตัวชี้วัดรำยวิชำตำมที่หลักสูตรก ำหนด โดยค ำนึงถึง
เป้ำหมำย คือ ตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญจะต้องจัดกำรศึกษำ โดยยึดมำตรฐำนควำมปลอดภัยของผู้ เรียน 
เป็นหลักภำยใต้มำตรกำรกำรควบคุมโรคระบำด มำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันของกระทรวง
สำธำรณสุข และมำตรกำร Social Distancing อย่ำงเคร่งครัด 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๙ บัญญัติว่ำ  
กำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ ที่ต้องเน้นพัฒนำกำรของผู้เรียนทำงทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม 
ปัญญำที่ต้องพัฒนำไปอย่ำงสัมพันธ์กัน ด้วยหลักกำรดังกล่ำวหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดนโยบำยหลักที่ส ำคัญอันน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำที่มีควำมหลำกหลำยในส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 

กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถำนศึกษำต้อง
จัดกำรศึกษำในแบบ Onsite ในลักษณะเต็มรูปแบบตำมหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตัวชีวัดและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีคุณภำพที่สอดคล้องตำมหลักสูตร
ก ำหนด 

กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเ สริม
กำรศึกษำเอกชนที่จัดท ำขึ้นมำในรูปแบบ “ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” โดยเป็นกำรจัดกำร
เรียนด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกล ในรูปแบบที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเนื้อหำ จำกพันธมิตรเพื่อใหก้ำรจดั
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของ ๑๒ สถำนศึกษำเอกชนชั้นน ำทั้งในระบบ
และนอกระบบ ซึ่งอำจจะจัดกำรศึกษำทั้งในรูปแบบ Onsite ผสมผสำนไปกับรูปแบบ Online และเป็น
เครื่องมือและกลไกอย่ำงหนึ่งในกำรจัดกำรศึกษำซึ่งสถำนศึกษำอำจบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนผ่ำนกำรสอนสด (Live) ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงปัจจัย แวดล้อมและควำมพร้อมของโรงเรียน
เอกชนทุกประเภทในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่ำงกันด้วย ในส่วนนี้คณะกรรมำธิกำรมีประเด็นข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในมำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

มาตรการเร่งด่วน 
ส ำหรับแนวทำงและมำตรกำรเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำว่ำดว้ยกำรบรหิำร  

กำรจัดกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมำะสมกับสังคมไทยนั้น หน่วยงำนทำงด้ำนกำรศึกษำและหน่วยงำนภำยใน รวมทั้งหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องควรด ำเนินกำร ดังนี้ 



(๓) 
 

๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๑) ด้านนโยบายและการกระจายอ านาจ 

(๑) กำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) ควรกระจำยอ ำนำจส่วนกลำงไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน และโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมถึงส ำนักบริกำรกำรอำชีวศึกษำเอกชน (สอช.)  
ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ได้มีโอกำสร่วมกันตัดสินใจและออกแบบกระบวนกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
เอกชนแต่ละแห่ง โดยระทรวงศึกษำธิกำรมิต้องก ำหนดรูปแบบที่ตำยตัว แต่ค ำนึงถึงสภำพควำมพร้อม
ของแต่ละพื้นที่เป็นส ำคัญ เนื่องจำกนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ก ำหนดรูปแบบที่ตำยตัวและไม่มี
ควำมยืดหยุ่นนั้นอำจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบที่ขำดควำมพร้อมได้ 

(๒) ควรมีนโยบำยที่ให้มีแนวทำงวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นอิสระแก่โรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบรวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนในกำรพิจำรณำเปิดโรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนตำมควำมพร้อมของแต่ละพ้ืนที่เนื่องจำก 
ที่ผ่ำนมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนในแต่ละช่วงชั้นที่ก ำหนดไว้
ชัดเจนแล้วจึงไม่ควรก ำหนดนโยบำยไว้ในภำพรวม เช่น กำรประกำศให้สถำนศึกษำทุกแห่งของรัฐ  
และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เป็นต้น  

(๓) ควรโอนอ ำนำจคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (กช.) ในส่วนของ 
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนให้กับคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (กอศ.) โดยก ำหนด
หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักบริหำรกำรอำชีวศึกษำเอกชน (สอช.) เพ่ิมเติมในโครงสร้ำงกำรบริหำร
รำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๘/๒๕๕๙ 

๑.๒) ด้านการบริหารจัดการ 
(๑) ควรพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์โควิด 

ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคคลให้ชัดเจนในกำร
จัดกำรและปฏิบัติตั้งแต่ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
งบประมำณที่สอดรับกับมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เนื่องจำกกำรให้อิสระในกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกับพ้ืนที่จะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำแล้วยังสำมำรถช่วยขยำยโอกำส  
ทำงกำรศึกษำให้เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่มได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กับกลุ่มประชำชนที่มีฐำนะยำกจน 

(๒) ควรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงไปเพ่ิมให้โรงเรียนเอกชนในระบบ 
และนอกระบบ รวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนเพ่ือจัดกำรศึกษำได้มีคุณภำพมำกขึ้นเพ่ือให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
เอกชนมีงบประมำณใช้ในพ้ืนที่เพ่ิมหรือส ำรองใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรเดินทำงไป



(๔) 
 

เยี่ยมบ้ำนนักเรียนเป็นกรณีพิเศษให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้ปฏิบัติงำนและได้รับผลกระทบ
จึงจะเกิดเป็นขวัญและก ำลังใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้ 

(๓) กระทรวงศึกษำธิกำร ควรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ปกครองและนักศึกษำในโรงเรียนเอกชนและสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COCID-19) เป็นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรอุดหนุนรำยบุคคลจำกภำครัฐ 

๒) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๒.๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนควรส ำรวจจ ำนวนผู้เรียนในแต่

ละโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
เพ่ือติดตำมควำมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งควำมพร้อมของผู้เรียน ควำมพร้อมในด้ำนกำรใช้สื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยี ควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ควำมพร้อม  
ของผู้ปกครอง พร้อมกับกำรแสวงหำแนวทำงในกำรช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนที่มีควำมขำดแคลน 
ให้มีควำมพร้อมตำมควำมเหมำะสม 

๒.๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ควรมีกำรปรับเกณฑ์ 
กำรประเมินผลกำรเรียนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะกระจำยอ ำนำจไปยังห้องเรียน  
หรือโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบโดยให้อ ำนำจผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
ควรท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินสภำพโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบด้วยตนเองและลดควำมเข้มข้น
ในกำรประเมินผลจำกส่วนกลำงเป็นส ำคัญ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรบังคับใช้ระบบกำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงควรปรับเกณฑ์ 
กำรประเมินผลกำรเรียนให้มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) กล่ำวคือ หำกระบบกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
บังคับให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบท ำตำมแนวทำงที่ส่วนกลำงหรือระบบกำรประเมินผล
ก ำหนดขำดควำมยืดหยุ่นทำงกำรบริหำรจะส่งผลกระทบในภำพรวมเป็นวงกว้ำงตั้งแต่โรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ และเกณฑ์กำรประเมินผล 

๒.๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ควรวำงระบบกระจำย
ห้องเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเพ่ือลดจ ำนวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่งตำมมำตรกำร
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ 
(New Normal) โดยอำจทบทวนกำรกระจำยห้องเรียนดังกล่ำวออกไปใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนที่เลิกกิจกำร
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและจัดสรรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปประจ ำให้ครบทุกช่วงชั้นเรียน แต่หำก
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบใดประสบปัญหำขำดแคลนครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำสำมำรถ
พิจำรณำทบทวนบรรจุเพิ่มเงินอุดหนุนเพ่ือให้โรงเรียนสำมำรถจ้ำงครูเพ่ิมได้ 

๒.๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนควรจัดประสำนส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีศึกษำนิเทศก์ส ำหรับให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรแก่ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำงำนให้ครูผู้สอน 

๒.๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ควรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ  
เพ่ือดูแลรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำในช่วงกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 



(๕) 
 

และมอบอ ำนำจกำรบริหำรให้กับผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบและจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Online โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) กำรอัพโหลดข้อมูลกำรเรียนรู้เข้ำสู่ Google Classroom 
ลงระบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมอิสระ ซึ่งหำกนักเรียนคนใดไม่มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรเรียนออนไลน์ให้นักเรียนดังกล่ำวมำเรียน Online ที่โรงเรียนภำยหลังจำกวันที่มีกำรเปิดภำค
เรียนตำมปกติซึ่งอำจจะก ำหนดเวลำให้เป็นกำรทบทวนก่อนเริ่มต้นเรียนภำคกำรศึกษำใหม่ และ (๒) กำรเรียน 
Online แบบ Live สด โดยก ำหนดวันให้ชัดเจนว่ำวันใดเรียนวิชำใด และหำกทบทวนผู้เรียนสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลเพื่อเรียนทบทวนได้ 

๓) โรงเรียนเอกชนในระบบ 
๓.๑) ควรจัดให้ผู้ เรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำได้รับกำรเรียนรู้ 

แบบ Onsite โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีควำมปลอดภัยและไม่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) ควรเริ่มจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชนในระบบได้ทันที โดยลดจ ำนวนนักเรียนลงกึ่ง
หนึ่งตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) เช่น กำรสลับเวลำเรียน เนื่องจำก 
กำรเรียนรู้หลักผ่ำนทำงกำร On Air ของมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์
อำจไม่สำมำรถตอบสนองให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบและผู้เรียนที่ขำดควำมพร้อม 

๓.๒) ปัจจุบันกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำอำจด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
เรียนรู้ หรือประยุกต์ใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนได้หลำยวิธีตำมควำมเหมำะสม เช่น สลับช่วงเวลำเรียน
เพ่ือลดจ ำนวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่ง เนื่องจำกสถำนศึกษำในแต่ละพ้ืนที่มีควำมพร้อมและประสบปัญหำ  
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แตกต่ำงกันออกไปจึงจะส่งผลให้ครูมีภำระ
งำนมำกขึ้น และอำจจัดสรรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปประจ ำห้องเรียนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น 

๓.๓) หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำม
เข้มข้นทำงวิชำกำรของเนื้อหำที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น ควรมีกำรแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มรำยวิชำที่มีควำม
เข้มข้นทำงวิชำกำรไม่มำกอำจเลือกใช้วิธีกำรเรียนรู้แบบ On Air เพ่ือลดภำระกำรจัดห้องเรียน 
ในโรงเรียน เนื่องจำกโรงเรียนหลำยแห่งมีพ้ืนที่จ ำกัดแต่มีจ ำนวนนักเรียนมำก จึงไม่สำมำรถขยำย
ห้องเรียนออกไปได้ ส่วนกลุ่มรำยวิชำที่มีควำมเข้มข้นทำงวิชำกำรมำกจะไม่สำมำรถใช้รูปแบบกำรเรียน
กำรสอนดังกล่ำวได้จึงต้องมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Onsite ในพ้ืนที่ที่มีควำมปลอดภัยแล้ว และให้
ผู้บริหำรโรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเอง เช่น กำรแบ่งกลุ่มผู้เรียน กำรจัดห้องเรียน  
กำรจัดพื้นที่โรงอำหำร ฯลฯ แต่ต้องเป็นไปตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 

๓.๔) โรงเรียนเอกชนควรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ งแบบ Online และ Onsite  
โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของ “กำรใช้หลักสูตรเดียวกัน วัตถุประสงค์และมีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนบรรลุ
สมรรถนะครบถ้วนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด” คือ มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้ เรียนโดยตรง  
ยึดควำมสำมำรถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลักเพ่ือเป็นหลักประกันว่ำผู้เรียนจะมีทักษะและควำมสำมำรถ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสมแล้วจึงออกแบบว่ำควรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำก ำหนดไว้ว่ำให้หลักสูตรฐำนสมรรถนะนั้น
เป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือมุ่งให้เกิดกำรตอบสนองต่อ  
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ ต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรวัดและประเมินผลเพ่ือให้



(๖) 
 

โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้ส่วนนักเรียนที่ไม่มีควำมพร้อมด้ำนกำรเรียน 
Online ให้มำเรียนที่โรงเรียนตำมปกติ 

๓.๕) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชน ควรท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินสภำพโรงเรียนเอง  
และลดควำมเข้มข้นในกำรประเมินผลจำกส่วนกลำงเป็นส ำคัญ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรบงัคบัใชร้ะบบกำร
จัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงควรปรับเกณฑ์ 
กำรประเมินผลกำรเรียนให้มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) กล่ำวคือ หำกระบบกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
บังคับให้โรงเรียนท ำตำมแนวทำงที่ส่วนกลำงหรือระบบกำรประเมินผลก ำหนด ขำดควำมยืดหยุ่นทำง  
กำรบริหำรจะส่งผลกระทบในภำพรวมเป็นวงกว้ำงตั้งแต่โรงเรียนระบบกำรจัดกำรศึกษำและเกณฑ์  
กำรประเมินผล ดังนั้น จึงควรเร่งปรับเกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง  
ที่จะกระจำยอ ำนำจไปยังห้องเรียนหรือโรงเรียน 

๓.๖) โรงเรียนเอกชนควรท ำควำมร่วมมือกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
(อสม.) องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำในกรณีที่สถำนศึกษำมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรศึกษำแบบ Onsite  
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่วนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Online ควรน ำมำ
เป็นกำรศึกษำเสริมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของโอกำสควำมเสมอ
ภำค ควำมเหลื่อมล้ ำด้วย 

๓.๗) ควรจัดท ำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลกับผู้ปกครองโดยตรง เช่น แอพพลิเคชั่น
ไลน์ที่สำมำรถสนทนำ สร้ำงกลุ่ม ส่งข้อควำม ลงรูปภำพต่ำง ๆ เพ่ือติดตำมและแก้ไขปัญหำระหว่ำง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกขึ้น 

๓.๘) โรงเรียนเอกชนควรสื่อสำรให้ผู้ปกครองทรำบควำมจ ำเป็นของมำตรกำร เปิด-ปิด
โรงเรียนเอกชน โดยชี้แจงผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งให้ผู้ปกครองทรำบว่ำรัฐบำลมีแนวทำงกำร เปิด -
ปิดโรงเรียนเอกชนอย่ำงไรเพ่ือให้ผู้ปกครองสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ในอนำคตได้หรือจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับผู้ปกครองส ำหรับสนับสนุนบุตรหลำนในกรณีเรียนที่บ้ำน เช่น วิธีกำรใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือเรียน 
ออนไลน์ แนวทำงแก้ปัญหำเบื้องต้นหรือคู่มือกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น และเปิดช่องทำงที่เอื้อต่อ  
กำรติดต่อสื่อสำรให้ครูและผู้ปกครองได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

๓.๙) โรงเรียนเอกชน สำมำรถ ออกแบบกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับบริบทปัญหำ 
และควำมต้องกำรของชุมชน โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมแบบภำคีเครือข่ำยต้องเพิ่มจ ำนวนครูใหเ้พียงพอ  
โดยวิธีรัฐบำลเพ่ิมเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนไปเพ่ิมเงิน โดยปรับอัตรำอุดหนุนอนุบำล-ประถมศึกษำ 
เป็นนักเรียน ๒๐ คน ต่อ ครู ๑ คน มัธยมศึกษำเป็นนักเรียน ๑๕ คน ต่อครู ๑ คน ตำมล ำดับและปฏิรูป 
กำรสอนให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่ำงแท้จริง โดยลดเวลำเรียนในโรงเรียนให้น้อยลง เพ่ิมกิจกรรม
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และอำชีพให้เกิดขึ้นในครอบครัว พัฒนำทักษะอำชีพในครอบครัว 

๓.๑๐) โรงเรียนเอกชนต้องท ำควำมสะอำดสถำนที่โดยรอบอำคำรเรียน ห้องเรียน  
ห้องอเนกประสงค์ โต๊ะ เก้ำอี้ ที่นั่ง อุปกรณ์ เครื่องมือ พ้ืนผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม ห้องน้ ำ ห้องส้วม  
อ่ำงล้ำงมือ และจุดเสี่ยงทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง หรือทุกครั้งที่เลิกเรียนหรือใช้บริกำรเสร็จด้วยน้ ำยำท ำควำม
สะอำดที่ได้มำตรฐำนและฆ่ำเชื้อโรคตำมหลักวิชำกำร อีกทั้งต้องจัดเตรียมกระดำษเช็ดท ำควำมสะอำด 



(๗) 
 

แบบใช้แล้วทิ้งส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม เช่น แป้นพิมพ์โต๊ะท ำงำน รีโมท 
คอนโทรล ฯลฯ ก่อนและหลัง กำรใช้งำนแต่ละครั้ง 

๓.๑๑) โรงเรียนเอกชนต้องมีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ล้ำง
มือหน้ำประตูทำงเข้ำ - ออกสถำนศึกษำห้องเรียนหรืออำคำรเรียนโรงอำหำร โรงครัว ห้องน้ ำ ห้องสุขำ 
โดมหรืออำคำรสถำนที่ในร่มและบริเวณที่มีกำรสัมผัสร่วมกันต่ำง ๆ รวมทั้งต้องส่งเสริมกำรล้ำงมือ  
และสำธิตพฤติกรรมสุขอนำมัยในกำรล้ำงมือที่ถูกต้อง โรงเรียนเอกชนควรบังคับให้นักเรียน/นักศึกษำ 
ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ ำโดยใช้เวลำอย่ำงน้อย ๒๐ วินำที 

๓.๑๒) โรงเรียนเอกชนควรต้องจัดเวลำในกำรพักรับประทำนอำหำรกลำงวันให้ ผู้เรียน
ได้สลับเวลำพัก และให้เวลำในกำรพักกลำงวันเหลื่อมกัน โดยควรแบ่งช่วงกำรพักออกเป็น ๓ ช่วง คือ 
๑๐.๓๐ นำฬิกำ ๑๑.๓๐ นำฬิกำ และ ๑๒.๓๐ นำฬิกำ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเน้นมำตรกำรรักษำระยะห่ำง 
(Social Distancing) เป็นส ำคัญ 

๓.๑๓) ควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมที่มำจำก ๓ ฝ่ำย ได้แก่ (๑) โรงเรียนเอกชน  
(๒) ผู้ปกครอง/ญำติของผู้เรียน และ (๓) ผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น เป็นผู้คัดกรองนักเรียนแต่ละคนว่ำมีควำม
พร้อม เพียงใดในกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้ชีวิตในช่วงกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งหำกผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรเรียนแบบ Online สำมำรถเลือกเรียน
แบบ Online ได้ และหำกผู้เรียนที่มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนแบบ Onsite ให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ Onsite โดยไม่จ ำเป็นว่ำครูผู้สอนต้องสอนในที่โรงเรียนเท่ำนั้น อำจจัดกลุ่มสอนที่สถำนที่
ต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

๓.๑๔) ส ำหรับกรณีของโรงเรียนเอกชนที่มีควำมพร้อมจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Onsite ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรก่อนเปิดเรียน มำตรกำรระหว่ำงเปิดเรียน และมำตรกำรหลังเปิด
เรียน โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้ 

มำตรกำรก่อนเปิดเรียน 
(๑) โรงเรียนเอกชนควรท ำกำรส ำรวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงไปยังพื้นที่เสี่ยง ภำยใน ๑๕ วัน หรือมีอำกำรที่แสดงว่ำมีควำมเสี่ยงในกำรติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้แจ้งสถำนศึกษำรับทรำบโดยทันที 

(๒) โรงเรียนเอกชนต้องมีกำรแบ่งพ้ืนที่ใช้งำนอย่ำงชัดเจน จัดเตรียมสถำนที่ 
ในห้องเรียน พ้ืนที่นอนกลำงวัน พ้ืนที่กำรเรียนรวม โรงอำหำร พ้ืนที่สันทนำกำร โดยใช้ Social Distancing 
ให้มีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร ระหว่ำงบุคคล พร้อมท ำป้ำยสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณ 

(๓) โรงเรียนเอกชนต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
(๔) โรงเรียนเอกชนต้องมีกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ภำยในสถำนศึกษำ 

และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
(๕) โรงเรียนเอกชนต้องก ำหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทำงเข้ำสถำนศึกษำ 

เพื่อตรวจวัด อุณหภูมิร่ำงกำยของนกัเรียน ครู และบุคลำกรที่มำติดต่อกับสถำนศึกษำทุกรำยและทุกครั้ง 
(๖) โรงเรียนเอกชนต้องมีจุดบริกำรท ำควำมสะอำดมือและมีกำรจัดเตรียมสบู่

ล้ำงมือ แอลกอฮอล์เจล บริเวณทำงเข้ำประตูโรงเรียนเอกชนห้องเรียน บริเวณอำคำร ห้องน้ ำ หรือ
สถำนที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 



(๘) 
 

(๗) โรงเรียนเอกชนต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) มำตรกำรป้องกันกำรระบำดของสถำนศึกษำแก่ครู บุคลำกร และพนักงำนของ
สถำนศึกษำ ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

(๘) โรงเรียนเอกชนต้องจัดให้มีป้ำยประชำสัมพันธ์แนะน ำมำตรกำรป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถำนศึกษำกำรสังเกตอำกำร และอื่น ๆ 

(๙) โรงเรียนเอกชนต้องจัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอน โดยโรงเรียนที่มีจ ำนวน
นักเรียนมำกอำจแบ่งนักเรียนสลับมำเรียนที่สถำนศึกษำแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นตำมควำมเหมำะสม  
และจัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำเข้ำเรียน เลิกเรียน รวมถึงเวลำพักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย 

มำตรกำรระหว่ำงเปิดเรียน 
(๑) ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจำกบ้ำนมำยัง

สถำนศึกษำ หำกตรวจพบอุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับหรือสูงกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียล ต้องไม่ให้นักเรียน 
มำสถำนศึกษำ 

(๒) พนักงำนประจ ำรถและพนักงำนขับรถโรงเรียนต้องผ่ำนกำรตรวจวดัอณุหภมูิ
ร่ำงกำยก่อนปฏิบัติหน้ำที่ทุกคน หำกตรวจพบอุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับหรือสูงกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียล  
จะไม่อนุญำตให้ปฏิบัติหน้ำที่และต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้ำที่ และต้องท ำควำม
สะอำดรถทุกรอบ 

(๓) พนักงำนประจ ำรถโรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ประจ ำตัว และต้องตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียนก่อนขึ้นรถรับ – ส่งนักเรียนทุกคน หำกตรวจพบอุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับ
หรือสูงกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียล ไม่อนุญำตให้ขึ้นรถ 

(๔) นักเรียนต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะที่อยู่บนรถ 
(๕) บุคคลทุกคนที่จะเข้ำมำภำยในบริเวณสถำนศึกษำต้องผ่ำนกำรตรวจวัด

อุณหภูมิร่ำงกำย ณ จุดคัดกรองที่ประตูทำงเข้ำสถำนศึกษำ ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับหรือ
สูงกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียล หรือมีอำกำรไข้ ไอ จำมมีน้ ำมูก หรือมีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ
จะไม่อนุญำตให้เข้ำมำภำยในบริเวณสถำนศึกษำและมีกำรบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 

(๖) นักเรียน ครู และบุคลำกร หรือผู้มำติดต่อกับสถำนศึกษำทุกคนต้องสวมใส่
หน้ำกำกอนำมัย ขณะที่อยู่ภำยในพ้ืนที่บริเวณสถำนศึกษำ 

(๗) สถำนศึกษำต้องจัดให้มีระบบระบำยอำกำศ เพ่ือให้มีกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี 
(๘) เพ่ิมควำมเข้มข้นในกำรท ำควำมสะอำดภำยในสถำนศึกษำ ห้องเรียน 

ห้องน้ ำ สนำมเด็กเล่น อุปกรณ์กำรเรียน กีฬำ เครื่องดนตรี ฯลฯ อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำหลังเลิกเรียน
ทุกวัน หำกจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และของเล่นร่วมกันต้องมีกำรท ำควำมสะอำดก่อนและหลังใช้งำนทุก
ครั้ง รวมถึงไม่อนุญำตให้น ำของเล่นส่วนตัวมำใช้ในสถำนศึกษำ 

(๙) สถำนศึกษำต้องมีกำรควบคุมคุณภำพกำรประกอบอำหำรและกำรจัดกำรน้ ำ
ดื่มในโรงเรียนให้ถูกสุขอนำมัย 

(๑๐) ยกเลิกกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภำคบ่ำย (Extra Curricular Activities) 
ทั้งหมด 

(๑๑) งดกำรประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มำก 



(๙) 
 

(๑๒) งดกิจกรรมกีฬำทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน หรือกีฬำ
ประเภทท่ีต้องแข่งขันเป็นทีม 

(๑๓) นักเรียนจะได้รับค ำเตือนจำกครูให้ล้ำงมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอ หรือ
เมื่อท ำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสวัสดุต่ำง ๆ โดยมีเจลล้ำงมือให้บริกำรหน้ำสถำนศึกษำในห้องเรียน ห้องน้ ำ 
และโรงอำหำร 

(๑๔) นักเรียนและพนักงำนทุกคนจะต้องมีขวดน้ ำ/กระติกน้ ำของตนเอง 
(๑๕) ในกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ

เจ็บป่วยให้มีผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขเพื่อด ำเนินกำรคัดแยกและดูแลรักษำผู้เจ็บป่วย 
(๑๖) หลีกเลี่ยงกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอำกำศเป็นเวลำ

ต่อเนื่องเกิน ๒ ชั่วโมง 
(๑๗) กำรจะให้นักเรียนมำหรือไม่มำสถำนศึกษำในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของผู้ปกครอง 
มำตรกำรหลังเลิกเรียน 
(๑) สถำนศึกษำต้องแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับนักเรียนกลับบ้ำนทันทีหลังเลิกเรียน 
(๒) สถำนศึกษำต้องมีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลมำตรกำรกำร

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COMID-19) และรำยงำนกำรติดตำมผลให้กับผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำทรำบเป็นประจ ำทุกวัน 

๓.๑๘) แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
  ๑) กรณีแบบระบบปกติ สถำนศึกษำที่มีห้องเรียนเพียงพอให้จัดจ ำนวน 

นักเรียน/นักศึกษำต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน และต้องจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น ๒ ห้อง แต่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ 
ติดกัน โดยห้องแรกจะจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูสอนปกติ ส่วนอีกห้องจะเรียนผ่ำนกำร Live สด  
แต่ครูผู้สอนสำมำรถเดินไปมำได้ทั้ง ๒ ห้องได้โดยสะดวก เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี และครูสำมำรถตอบ
ข้อซักถำมของนักเรียนได้ในทันที และเพ่ิมพ้ืนที่ระหว่ำงโต๊ะเรียนเพ่ือเพ่ิมช่องว่ำงระหว่ำงนักเรียน/ 
นักศึกษำให้มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลไม่น้อยกว่ำ ๑-๒ เมตร จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษำหันหน้ำโต๊ะ
ไปในทิศทำงเดียวกัน (แทนที่จะหันหน้ำเข้ำหำกัน) เพ่ือลดกำรส่งผ่ำนที่ เกิดจำกละอองของไวรัส  
(เช่น กำรพูด กำรไอ จำม) 

๒) กรณีแบบสัปดำห์เว้นสัปดำห์ (เรียนที่สถำนศึกษำ ๑ สัปดำห์ เรียนที่บ้ำน ๑ 
สัปดำห์) สถำนศึกษำที่มีนักเรียน/นักศึกษำจ ำนวนมำก กำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้  
อำจจัดแบ่งสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษำออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มเรียนที่สถำนศึกษำและกลุ่มเรียนที่บ้ำน)  
ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือลดควำมแออัดในแต่ละห้อง กลุ่มเรียนที่สถำนศึกษำให้จัดจ ำนวนนักเรียน/ 
นักศึกษำต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน และเพ่ิมพ้ืนที่ระหว่ำงโต๊ะเรียนเพ่ือเพ่ิมช่องว่ำงระหว่ำงนักเรียน/ 
นักศึกษำให้มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษำหันหน้ำโต๊ะ
ไปในทิศทำงเดียวกัน (แทนที่จะหันหน้ำเข้ำหำกัน) เพ่ือลดกำรส่งผ่ำนที่เกิดจำกละอองของไวรัส  
(เช่น กำรพูด กำรไอ จำม) 



(๑๐) 
 

กลุ่มเรียนที่บ้ำนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ทำงระบบดิจิตอลและระบบกำรเรียน
ทำงไกลในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยต้องจัดระหว่ำงระหว่ำงบุคคลไม่น้อยกว่ำ ๑ - ๒ เมตร 
ระหว่ำงผู้เรียนและผู้อำศัยในบ้ำน 

๓.๑๙) ในช่วงระหว่ำงที่รอสถำนศึกษำเปิดเทอมนั้น สถำนศึกษำต่ำง ๆ อำจต้องจัด 
กำรศึกษำแบบ Pre-learning ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เพ่ือไม่ให้เวลำที่มีอยู่  
เกิดกำรสูญเปล่ำและยังเป็นกำรสร้ำงพัฒนำกำรให้ผู้เรียนได้เตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วย 

๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๑) ควรให้สิทธิครูผู้สอนได้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสถำนกำรณ์  

และสภำพควำมพร้อมของห้องเรียนโดยเปิดโอกำสให้ครูเป็นผู้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมระหว่ำงกลุ่ม 
ผู้เรียนและสถำนศึกษำเป็นส ำคัญเพ่ือให้กระบวนกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมหลักสูตรที่ได้บัญญัติไว้  
ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๒) ครูผู้สอนต้องจัดกำรศึกษำให้ผู้ เรียนทุกคนตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
และบรรลุตัวชี้วัดรำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนดไม่ว่ำจะจัดกำรเรียนในรูปแบบใด แต่ต้องค ำนึงถึงผู้เรียน  
เป็นเป้ำหมำยส ำคัญ นอกจำกนี้ ครูผู้สอนควรหำรือกันในเรื่องกำรมอบหมำยงำนให้แก่ผู้เรียนเพ่ือไม่ให้
เกิดกำรซ้ ำซ้อนและเป็นภำระให้แก่ผู้เรียนมำกเกินสมควร พร้อมทั้งกำรปรับรูปแบบกำรประเมิน  
ให้สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทในแต่ละพื้นที่ 

๔.๓) สถำนศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นและตอนปลำย รวมถึงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
และรักษำระยะห่ำงตำมแนวทำง Social Distancing ได้เป็นอย่ำงดี สถำนศึกษำใดที่มีควำมพร้อม 
ควรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบ Onsite โดยที่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกันเพรำะหลักกำรจัดกำรศึกษำเป็นหลักกำรพัฒนำมนุษย์ให้ เจริญทั้งทำงกำย อำรมณ์ สังคม 
สติปัญญำและทักษะวิชำชีพ 

๔.๔) ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม  
กับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีโอกำสสอบถำมและตอบประเด็นค ำถำมได้ทันทีสำมำรถ
น ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำใช้ได้ตำมหลักเกณฑ์กำรจบหลักสูตรของสถำนศึกษำเพ่ือไม่ให้เกิดควำม
ซ้ ำซ้อน 

๔.๕) เพ่ิมควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงเวลำเรียนและควำมหลำกหลำยของรูปแบบ 
กำรเรียนรู้ โดยให้ครูสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำเรียน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วยตนเองตำมควำมเหมำะสม 

๕) ผู้ปกครอง 
๕.๑) ท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงสถำนศกึษำ 

กับผู้เรียนเพ่ือรับทรำบแนวทำงท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำที่จะด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำรูปแบบต่ำง ๆ และสื่อสำรไปถึงตัวผู้เรียนให้มีควำมชัดเจนอันน ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง 



(๑๑) 
 

๕.๒) ควรศึกษำเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศประกอบ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำและครูผู้สอนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่เสมอ 

๕.๓)  ควรจัดหำอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
และติดตั้งโปรแกรมเพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เรียนเท่ำที่จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงสถำนศึกษำและครูผู้สอน 

๕.๔) ก ำกับติดตำมผู้เรียนให้เข้ำร่วมกำรเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวันเวลำ 
ที่ก ำหนดและสังเกตปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำว 

๖) นักเรียน /ผู้เรียน /นักศึกษา 
๖.๑) เด็ก นักเรียน/นักศึกษำ ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดเวลำ 

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ระหว่ำงเดินทำงจำกบ้ำนมำสถำนศึกษำและระหว่ำงเรียน
หรือปฏิบัติงำนหรือท ำกิจกรรมใด ๆ ในสถำนศึกษำ 

๖.๒) กรณีกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำยังสถำนศึกษำหรือจำกสถำนศึกษำกลับมำบ้ำน 
ด้วยรถรับ - ส่งของสถำนศึกษำหรือรถโดยสำรสำธำรณะ เช่น รถตู้/รถรับจ้ำง ต้องจัดระยะห่ำงระหว่ำง 
บุคคลให้เหมำะสมและปลอดภัย จัดระเบียบกำรขึ้นรถ - ลงรถไม่ให้แออัด หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสระหว่ำง
กันและผู้ให้บริกำรรถรับส่ง 

๖.๓) เด็ก นักเรียน/นักศึกษำ ต้องเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติตนให้ปลอดจำกกำรติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กินอำหำรที่ร้อนและปรุงสุก
ใหม่ ๆ กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย กำรใช้เจลแอลกอฮอล์ วิธีกำรล้ำงมือด้วยสบู่ที่ถูกต้อง รวมทั้งกำรรักษำ 
ระยะห่ำงตำมแนวทำง Social Distancing เป็นต้น 

๖.๔) เด็ก นักเรียน/นักศึกษำ ต้องติดตำมข่ำวสำรข้อมูลและควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ผ่ำนครูประจ ำชั้น หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเพ่ือจะได้ทัน
ต่อกำรเตรียมกำรในกำรวำงแผนศึกษำเล่ำเรียนผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าตำบล  
(รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชน ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ตั้งสถานศึกษา 

๗.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล (รพ.สต.)  
และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภำพอนำมัยส่วนบุคคล 
และจุดตรวจวัดอุณหภูมิเด็ก นักเรียน/นักศึกษำ ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน/นักศึกษำ ผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่
และผู้ปฏิบัติงำนหน้ำประตูทำงเข้ำ - ออกสถำนศึกษำก่อนเข้ำสถำนศึกษำทุกวัน หำกพบว่ำ ผู้เรียน 
มีอำกำรไข้ร่วมกับอำกำรไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันที 

๗.๒) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล (รพ.สต.) และอำสำสมัคร สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต้องมีกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กับเด็ก นักเรียน/ นักศึกษำ  
และผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนเพ่ือให้ปลอดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขและรักษำระยะห่ำงตำมแนวทำง Social Distancing รวมทั้งให้ 
กำรสนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์และอื่น ๆ ที่จ ำเป็นตำมสมควร 
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๗.๓) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ควรต้องแบ่งทีมกันลงตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยของผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือส ำรวจปัญหำด้ำนสุขภำพของผู้เรียนและผู้เรียน  
จะเก็บสถิติข้อมูลในส่วนนี้แจ้งต่อทำงสถำนศึกษำเพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบสขุภำพ
ของผู้เรียนทุกคนเพ่ือสำมำรถวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

 ๗.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน องค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล 
ต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ออกส ำรวจจ ำนวนนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยเฉพำะเด็กที่ประสบปัญหำควำม
ยำกจน และไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดรถรับ-ส่งผู้เรียนไปยังสถำนศึกษำ 

๗.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้กำรสนับสนุนน้ ำยำท ำควำมสะอำดแอลกอฮอล์                
ล้ำงมือส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกร ให้กับสถำนศึกษำในเขตบริกำรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
๘) ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) 
๘.๑ ส ำนักบริหำรกำรอำชีวศึกษำเอกชน (สอช.) ควรมีกำรส ำรวจควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ 

ทั้งควำมพร้อมของผู้เรียน ควำมพร้อมในกำรใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงสื่อ 
ในรูปแบบหรือช่องทำงต่ำง ๆ ควำมพร้อมของผู้ปกครอง เพื่อหำแนวทำงในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือ
ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๘.๒ ส ำนักบริหำรกำรอำชีวศึกษำเอกชน (สอช.) ควรกระจำยอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนเป็นผู้ประเมินและปรับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนคำบ รวมถึง
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภำพบริบทในสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของแต่ละพ้ืนที่โดยให้ค ำนึงถึงสมรรถนะของผู้เรียน 
ตำมมำตรฐำนของหลักสูตรอำชีวศึกษำเป็นหลัก 

๘.๓ ส ำนักบริหำรกำรอำชีวศึกษำเอกชน (สอช.) ควรมีกำรทบทวนสัดส่วนผู้เรียน  
ต่อห้องเรียน และสัดส่วนผู้เรียนต่อห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social 
Distancing) และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละสถำนศึกษำ โดยพิจำรณำเพ่ิมเงินอุดหนุนรำยบุคคล
ตำมสัดส่วนครูต่อผู้เรียนใหม่ เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจ้ำงครูเพ่ิมได้ 

๘.๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ควรทบทวนกำรเพ่ิมเงินเดือนครู
อำชีวศึกษำเอกชน จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ท ำให้
ครูต้องท ำงำนหนักเพ่ิมขึ้น อีกทั้งครูอำชีวศึกษำเอกชนไม่ได้มีกำรปรับเพ่ิมเงินเดือนมำกกว่ำ ๕ ปี  
และไม่ได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำจำกหน่วยงำนใดอำจท ำให้เกิดภำวะขำดแคลนครูในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำเอกชนได้ 

๙. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
๙.๑ ควรจัดให้ผู้ เรียนได้รับกำรเรียนรู้แบบ On Site โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่มีควำม

ปลอดภัยและไม่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ควรเริ่มจัดกำรศึกษำ 
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ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนได้ทันที โดยลดจ ำนวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่ง ตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำง  
ทำงสังคม (Social Distancing) เช่น กำรสลับเวลำเรียน 

๙.๒ กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนรู้หรือผสมผสำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม อำจส่งผลให้ครูมีภำระงำนเพ่ิมขึ้น และกำรจัดสรรครูที่ตรง
สำขำวิชำได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น 

๙.๓ กำรปรับหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยน ำคำบปฏิบัติมำจัด On Site  
ในห้องปฏิบัติกำร ส่วนคำบทฤษฎีให้ใช้กำรเรียนกำรสอนแบบ Off Line หรือ On Line ตำมบริบท 
ของผู้เรียนในแต่ละสถำนศึกษำ 

๙.๔ กำรบูรณำกำรสมรรถนะรำยวิชำให้มีควำมกระชับ เข้มข้น เน้นกำรปฏิบัติสู่ทักษะ 
ตำมมำตรฐำนและสมรรถนะของหลักสูตร โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูมีอิสระในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำด้วยตนเอง เช่น กำรแบ่งกลุ่มผู้เรียน กำรจัดห้องเรียน กำรจัดพื้นที่โรงอำหำร ห้องประชุม ฯลฯ 
แต่ต้องเป็นไปตำมมำตรกำรเว้นระยะทำงสังคม (Social Distancing) และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ของกระทรวงสำธำรณะสุข และหน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงเคร่งครัด 

๙.๕ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ควรมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ท้ังแบบออนไลน์ on live และ on site โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะ 
และสมรรถนะ ตำมหลักสูตร และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำได้อย่ำงสมบูรณ์ 

๙.๖ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน และคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
ควรท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินสภำพสถำนศึกษำด้วยตนเอง และลดควำมเข้มข้นในกำรประเมินผล 
จำกส่วนกลำงเป็นส ำคัญเนื่องจำกผู้ประเมินและเกณฑ์กำรประเมินผลต่ำง  ๆ ควรมีควำมยืดหยุ่น
สอดคล้องกับบริบทกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละพ้ืนที่และมุ่งหำแนวทำงส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิด  
ควำมพร้อมทั้งในช่วงในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ และในอนำคต 

๙.๗ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนควรท ำควำมร่วมมือกับอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำในกรณีที่สถำนศึกษำมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรศึกษำ 
แบบ Onsite โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญส่วนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Online 
ควรน ำมำเป็นกำรศึกษำเสริมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจะต้องตอบโจทย์ในเรื่อง 
ของโอกำสควำมเสมอภำคควำมเหลื่อมล้ ำด้วย 

๙.๘ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนควรปรับลดเวลำเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษำมีทักษะในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในรูปแบบกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) โดยจัดหำ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งโปรแกรมกำรเรียนผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรจัดอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่นโปรแกรม Google Meet Zoom Microsoft Team Cisco Webex  
ซึ่งสำมำรถสื่อสำรกับครูผู้สอนและส่งเอกสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๙.๙ ควรส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรจัด กำรเรียนรู้ 
Online และจัดท ำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (Learning Management System) ผ่ำนเว็บไซด์เพื่ออ ำนวย



(๑๔) 
 

ควำมสะดวกให้แก่ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ครูผู้สอนสำมำรถน ำเสนอเนื้อหำและสื่อ 
กำรสอนขึ้นเว็บไซต์เป็นรำยวิชำตำมที่ได้ขอใช้ระบบเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำถึงเนื้อหำและกิจกรรมต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงรวดเร็วไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำผ่ำนสื่อ กำรจัดท ำแบบฝึกหัด ส่งกำรบ้ำน และกำรจัดสอบ ออนไลน์ 
เช่น ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) 

๙.๑๐ ควรมีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรให้ผู้ปกครองทรำบ ถึงควำมจ ำเป็นของมำตรกำร
เปิด -ปิด กำรสลับวันเรียนกับผู้ปกครองโดยตรงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น Line หรือ 
Messenger หรืออื่น ๆ ที่สำมำรถสนทนำ สร้ำงกลุ่ม ส่งข้อควำม ลงรูปภำพต่ำง ๆ เพื่อติดตำมและแก้ไข
ปัญหำระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกขึ้น 

๙.๑๑ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรระบำด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรมีจุดคัดกรอง กำรมีอ่ำงล้ำงมือ 
หรือเจลแอลกอฮอล์ กำรใส่หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่อยู่ในสถำนศึกษำ กำรท ำ
ควำมสะอำดพ้ืนที่สำธำรณะอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และอื่น ๆ 

๙.๑๒ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนควรมีแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในสถำนกำรณ ์
กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือเป็นกำรเผ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำหำกพบว่ำ 
มีกำรระบำดในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มาตรการระยะยาว 
๑) กระทรวงศึกษำธิกำรควรจัดท ำหลักสูตรกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรคติดต่อชนิดอื่นที่อำจจะอุบัติขึ้นใหม่ (ในอนำคต) ที่เน้นกำรให้ 
ควำมรู้ระหว่ำงผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นล ำดับแรก โดยกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

๒) กระทรวงศึกษำธิกำรควรจัดท ำสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ และ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เกิดองค์ควำมรู้ที่เชื่อมโยงกับกระบวนกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแนวปฏิบัติ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๓) กระทรวงศึกษำธิกำรต้องหำรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวง สำธำรณสุข
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในระดับกระทรวงเพ่ือวำงนโยบำยและ
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในภำพรวม และระดับพื้นที่เพื่อน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคคลให้มีควำมชัดเจนในกำร
จัดกำรและปฏิบัติทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนควำม
ร่วมมือ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนงบประมำณ และด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) กระทรวงศึกษำธิกำรควรหำแนวทำงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนใหม่ โดยเน้นกำรเรียน 
กำรสอนในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สังเกต ปฏิบัติ และสำมำรถแก้ไข ปัญหำได้
ด้วยตัวเองปรับเวลำเรียนในห้องเรียนให้น้อยลงและให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง ผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ 
ให้มำกขึ้น อำทิ ผ่ำนกำรอ่ำนและกำรสังเกต ผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงสื่อต่ ำง ๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ 



(๑๕) 
 

และกำรแก้ไขปัญหำซึ่งยุคปัจจุบันผู้เรียนหำควำมรู้เพิ่มเติมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น และกำรจัด
กำรศึกษำต้องเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ 

๕) กระทรวงศึกษำธิกำรต้องใช้โอกำสในช่วงที่เกิดวิกฤตกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกำรจัดหำรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรศึกษำไทยในอนำคตด้วย เช่น  
กำรเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง กำรจัดระบบกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะผู้เรียนโดยรูปแบบเชิงบูรณำกำร 
ซึ่งสัดส่วนกำรเรียนแบบ Onsite On Air และ Online ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่ำงกันซึ่งหำกมีกำรเก็บ
ข้อมูล สถิติ งำนวิจัยและพัฒนำไปด้วยพร้อม ๆ กันก็จะท ำให้มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละบริบท
พ้ืนที่ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น 

๖) กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีมำตรกำรป้องกันโรคระบำดสอนคู่ขนำนหรือบรรจุ เพิ่มเติมไว้ 
ในกลุ่มสำระวิชำสุขศึกษำ หรือก ำหนดให้มี “วิชำโรคระบำด” สอดแทรกในหลักสูตรเดิมเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์อื่นที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงปลอดภัย 

 



คํานํา 
 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ  “โรงเรียน” เป็นสถานที่อันดับแรก ๆ  
ที่ถูกประกาศปิด ส่งผลให้นักเรียนและครูหลายพันล้านคนทั่วโลกต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน 
รูปแบบใหม่ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่เรียกว่า “การเรียนการสอนออนไลน์” ซึ่งประเทศไทย  
ก็น าวิธีการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้เพ่ือให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด แม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่อไปได้ 
โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอบแบบออนไลน์ก็ถูกตั้งค าถาม 
ถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาไทยที่ไม่เพียงจะเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครองที่ต้อง
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ หรือดูแลบุตรหลาน ในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่องดังกล่าวยังเป็นการสะท้อน
และตอกย้ าภาพความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียนที่ให้
เห็นถึงความไม่พร้อมในหลายด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจจะต้องพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมว่าผู้เรียนในช่วงชั้นใดที่เหมาะกับการเรียนในรูปแบบดังกล่าว ประกอบกับการสะท้อน 
สภาพปัญหาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ Onsite เพ่ือให้ผู้เรียนและครูได้มี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่วนการเรียนแบบ Online นั้น ให้เป็นการเรียนเสริมหรือเรียนในสาระวิชา 
ที่ไม่เป็นวิชาบังคับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบางวิชาจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

คณะท างานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษา
เอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมาก และพยายามแสวงหา
แนวทางที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและเหมาะสมในการจัดการศึกษาในช่วงที่มี  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้แนวคิดและหลักการที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๙ ว่า  
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย  
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ด้วยหลักการดังกล่าว หน่วยงานด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดนโยบายหลักที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาอันน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายและสอดคล้องตามบริบทความพร้อมของโรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน รวมถึงความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ที่โรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบตั้งอยู่ โดยในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นโรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบต้องจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัด
รายวิชา ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึงเป้าหมาย คือ ตัวผู้เรียนเป็นส าคญัและในสถานการณ์ปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นี้ จะต้องจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ภายใต้มาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวัง 
และการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดด้วย 

คณะท างานจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายเรง่ดว่น วา่ดว้ยการบรหิารการจดัการศกึษาเอกชน 
ในช่วงสถานการณโ์ควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

ในคณะกรรมาธกิารการศกึษา วฒุิสภา 



สารบัญ 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (๑) – (๑๕) 
ค าน า             
สารบัญ 
บทท่ี ๑ บทน า           ๑ 

๑.๑ ความเปน็มาและสภาพปัญหา       ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศกึษา       ๓ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา        ๔ 
๑.๔ วิธกีารด าเนินการศึกษา         ๔ 
๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ       ๔ 
๑.๖ ค าอธบิายค าย่อและนิยามศัพท์เฉพาะ      ๕ 

บทท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และขอ้มูลที่เกีย่วข้อง    ๙ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐      ๙ 
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๑๔ 
๒.๓ พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ๒๑ 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ๒๓ 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ) ๒๖ 
๒.๖ นโยบายการจดัการศกึษาเอกชนส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน ๒๘ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๕ 

บทท่ี ๓ สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการศกึษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ๓๙ 
๓.๑ สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)    

กับแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน                                                          ๓๙ 
๓.๒ มาตรการและแนวทางการด าเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ ๔๕ 
๓.๓ การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      รูปแบบต่าง ๆ ๕๖ 
๓.๔ บทวิเคราะหแ์นวทางการบรหิาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมาะสมกบัสังคมไทย ๖๔ 

บทท่ี ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ ๖๙ 
๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศกึษา ๖๙ 
๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๗๓ 

บรรณานุกรม 



  บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๒๖๑ ก าหนดให้ 
การปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ สอดคล้องกับสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ ที่บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์ตามหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ก าหนดนโยบายจุดเน้นและแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ (๑) กระแสพระราชด ารัส
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอน
เด็กให้มีน้ าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้า
กว่า” “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” (๒) นโยบาย
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ ท าให้เร็วมีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้มากที่สุดที่เหลือส่งต่อให้
รัฐบาลต่อไป ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
ของกระทรวงศึกษาธิการลงเร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
และผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้  
ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ปรับหลักสูตรท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุขใช้สื่อ 
การสอนกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็กลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางเรียนไม่ใช่
เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดนแต่การจัดการศึกษาในช่วงปัจจุบันพบว่า  
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มีการระบาดอย่างรุนแรง



๒ 
 
ทั่วประเทศ ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศและมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และเกิดสภาวะหยุดชะงักและไม่สามารถด าเนิน ภารกิจต่าง ๆ ได้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญ  
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นก าลังพล
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถด า เนินภารกิจหรือสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างปกติ เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในส่วนของโรงเรียน สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้ปกครอง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรค
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยน าระบบเทคโนโลยี 
Digitalization มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายไร้สาย การเรียนรู้ 
ผ่านเครือข่ายของ DLTV แต่มีปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาเรียนรู้
ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันในส่วนของการเข้าถึงดิจิทัลหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอยู่มาก จึงเกิด
ประเด็นปัญหาในส่วนของความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ทางการศึกษา 
และความเหลื่อมล้ าดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น อาทิ เกิดความเหลื่อมล าระหว่าง
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้กับ นักเรียนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ความเหลื่อมล้ า 
ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ แต่หากพิจารณาให้ลึกไปกว่านั้น ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่
ความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี แต่เนื่องจากการศึกษามีองค์ประกอบและโครงสร้างมากมาย ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่านักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก็ตาม แต่ถ้า
หากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษา ประกาศ
ว่าให้นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านผ่านหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งก็ไม่แน่ใจได้ว่านักเรียนจะมีสมาธิจดจ่อกับ
แบบเรียนออนไลน์หรือตั้งใจเรียนผ่านระบบออนไลน์ เหมือนที่เรียนในห้องเรียนกับครูหรือไม่ ซึ่งในส่วน
นี้ผู้ปกครองจะคอยดูแลนักเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ปัญหาที่ตามมาอีกประเด็นคือ หากผู้ปกครองจะต้อง
คอยดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์อยู่ ตลอดเวลาแล้วนั้นจะส่งผลต่อหน้าที่ภาระการงานของ
ผู้ปกครองได้เช่นเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายของ DLTV 
นั้น จะต้องพิจารณาถึงหลักความเหมาะสมว่า ผู้เรียนในช่วงชั้นใดที่เหมาะกับการเรียนในรูปแบบดังกลา่ว 
ซึ่งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษานั้น ยังคงเป็นเรื่องใหม่และผู้เรียนจะยังไม่พร้อมที่จะรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนี้ ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนและครูผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวก็ควรต้องเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความถูกต้อง
ในเรื่องของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยด้วย 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการจัด
การศึกษาของชาติอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มมีการระบาดในประเทศจีนเมื่อปลายปี ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบันซึ่ง UNESCO รายงานว่ารัฐบาล ๑๙๑ ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ  
มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า ๑.๕ พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนทั้งหมด) ส าหรับประเทศ



๓ 
 
ไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือน
เมษายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ไปเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
และป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป อีกทั้งหน่วยงาน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการศึกษาของชาติในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถเดินหน้าไปได้อย่าง 
เป็นรูปธรรมมากที่สุด ส าหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ นั้น ในสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  
ทุกสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเทอมพร้อมกันเพ่ือจัดการศึกษาพร้อมกัน 
ทั้งประเทศ แต่ผู้บริหารในทุกระดับอาจต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า สถานศึกษาใดมีความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาและไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็สามารถจัดการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของ Social Distancing และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
พร้อมกันไปด้วย จากสถานการณ์ข้างต้นและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการศึ กษาในช่วงปัจจุบัน 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงเห็นควรที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการบริหาร การ
จัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อระบบการศึกษาเอกชนของไทย 

๒) เพ่ือศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการบริหาร 
การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

๓) เพ่ือน าเสนอผลรายงานการพิจารณาศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล  
เป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาและหน่วยงานทาง 
ดา้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้น าไปขับเคลื่อนและด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 



๔ 
 
๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 

พิจารณาศึกษาแนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อระบบการศึกษาเอกชนของไทยเพ่ือน าข้อมูล 
ที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาในการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพ่ือน าส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน
และด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
๑.๔ วิธกีำรด ำเนินกำรศึกษำ 

๑) ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความ กฎหมาย บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ด้าน
การศึกษาเอกชน รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ และปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในช่วง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งจากการน าเสนอข้อมูล
ผ่านทาง สื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ บทสัมภาษณ์ และความเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

๓) ประชุม หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเอกชน
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx Meeting 

๔) น าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล 
และสรุปประเด็นความเห็นในส่วนต่าง ๆ พร้อมด าเนินการจัดท าและยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษา  
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพ่ือเสนอต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนน าส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนและด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑) คณะกรรมาธิการได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อระบบการศึกษาของไทย 

๒) ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายสนับสนุนและการน า
นโยบายไปปฏิบัติอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๓) ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงระบบการบรหิาร 
การจัดการศึกษาเอกชนในประเภทต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับ สังคมไทย ให้มีคุณภาพ และรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต่อ ๆ ไป 



๕ 
 
๑.๖ ค ำอธิบำยค ำย่อและนิยำมศัพท์เฉพำะ 

โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกได้ดังนี้  

๑. โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑.๑ ประเภทสำมัญศึกษำ  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๑.๒ ประเภทนำนำชำติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ 
หรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเองที่ไม่ใช่
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

๑.๓ ประเภทอำชีวศึกษำ๑ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง  ๆ ได้แก่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทั้งนี้ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ให้รวมถึงโรงเรียน  
ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ 

๒. โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ประเภทสอนศาสนา ๒) ประเภท
ศิลปะและกีฬา ๓) ประเภทวิชาชีพ ๔) ประเภทกวดวิชา และ ๕) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
   นอกจากนี้ โรงเรียนนอกระบบยังรวมถึง สถำบันศึกษำปอเนำะ ซึ่งเป็นปอเนาะที่ได้รับ
การจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไม่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ก าหนดสอนเฉพาะศาสนาอิสลาม การจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ไม่มีหลักสูตร เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการอ่านการอรรถอธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวิชาภาษาอาหรับ  
ไม่มีระบบชั้นเรียนไม่ก าหนดเวลาเรียนที่แน่นอน จะใช้เวลาเรียนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ผู้เรียนและการประเมินผลของโต๊ะครู ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเหล่านี้ เป็นสถาบัน
สังคมเพ่ือการเรียนการสอนตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลาม  
                                                           

๑ โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาได้ย้ายสังกัดไปอยู่ภายใต้ สอศ.ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ รวมสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

 



๖ 
 
และความต้องการของชุมชนและรวมถึงศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ซึ่งเป็นสถานที่
อบรม เด็กเล็กคู่กับมัสยิด เปิดสอนวันเสาร์- อาทิตย์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา (ยกเว้นวันศุกร์ ซึ่งเป็น
วันหยุดศาสนาอิสลาม) การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ. 
๒๕๔๘ ภาษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นและมาลายูกลาง 

๓. ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่สั่งการ ควบคุม ดูแลงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชน 

๔. ครู หมายถึง ผู้ท่ีไดร้ับแตง่ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูของโรงเรียนเอกชน 
๕. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ 

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา  
ในโรงเรียน รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน 

๖. นักเรียนและนักศึกษำโรงเรียนเอกชน  หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  

๗. ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เลี้ยงดู อุปการะ และอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิด  
ที่บ้าน ผู้ปกครองอาจจะเป็น บิดา มารดา ญาติ หรือผู้ที่บิดามารดาไว้วางใจจนฝากบุตรธิดามาอยู่ด้วย 
และให้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกบการศึกษาของเด็กในอันที่จะเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 

๘. หลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง แผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเอกชน  ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยสงเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนา
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ตามบริบท สถานการณ์ที่แต่ละโรงเรียนสามารถปฏิบัติได้ในระยะเวลาที่เกิด
ปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

๙. สภำพแวดล้อม หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สิ่งก่อสร้างอาคาร 
สถานที่ ห้องเรียน และเครื่องเล่นต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน การปรับปรุงบ ารุงรักษา และความ
ปลอดภัยในการใช้งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์นั้น ๆ รวมถึงสื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนนั้น ๆ 

๑๐. COVID-19 หมายถึง ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรก 
ในปี๑๙๖๐ สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบัน มีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด  
๕ สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็น สายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน  
คือ สายพันธุ์ที่ ๗ จึงถูก เรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลัง ถูกตั้งชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “โควิด-๑๙” (COVID-19) 

๑๑. DLTV หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television) ที่จัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดตามหลักสูตร ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีวศึกษา อุดมศึกษาให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศ  
เพื่อนบ้าน 



๗ 
 

๑๒. Social Distancingหมายถึง การเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม  
หรือการอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ในสังคมเพียงพอที่จะท าให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคน้อยลงหรือช้าลง 
เป็นหนึ่งในมาตรการลดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร  
การปิดโรงเรียน หรืองดคลาสเรียนหันมาเรียนออนไลน์ งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ท างาน  
หรือสถานบันเทิงการเปลี่ยนระบบการท าธุรกิจ โดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ การปรับเวลาการมา
ท างานให้ยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งที่มีคนหนาแน่น การลดความหนาแน่นในลิฟต์  
การท างานที่บ้านแทนที่จะท าที่ท างาน (Work from home) ท าให้ลดการเดินทางมาท างาน และการพบปะ
คนอื่นในที่ ท างาน ซึ่งเพ่ิมทั้งโอกาสการรับและแพร่กระจายของเชื้อเป็นต้น  

๑๓. New Normal หมายถึง ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คน 
ในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้ 
หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วย วิธีคิด วิธี เรียนรู้วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ 
และการจัดการ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างใหญ่หลวง 
และรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารง
รักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต 



บทท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และขอ้มูลทีเ่กี่ยวข้อง 

 
๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐ 

๑) สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑  

เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ 
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อ 
การพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน ปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลัก
จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก   ที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ 
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการ
และภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ าขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาของประเทศนอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคง
เป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิม
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่ง  
ในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความ
ยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับ  การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อ ความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจน ส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น 
ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน การคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม  



๑๐ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒) ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค  

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศท าให้ปัญหาด้าน 
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนและมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้ าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐ 
กับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขัว้อ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์  
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองในทางกลับกัน 
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ต  
ในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมี
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้า
สู่การเป็นสังคมสูงวยัระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมี
ขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและ
จะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่  ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไปในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่
ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  
ในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากร 



๑๑ 

 

ที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย 
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่า 
จะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตร
ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  
ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้ม 
ที่จะมีความส าคัญ เพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและขอ้ตกลงดา้นสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น 
โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพสาขาการผลิต 
และบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น 
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี  
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้  เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ การปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเรว็และคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่
ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้ าถึง
เทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากร 
ต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน  
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ าก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์
ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา



๑๒ 

 

ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อน
หลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ  
จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ  
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคง  
ด้านพลังงานและอาหารรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึน้ และสามารถใช้จุดแขง็ในเรื่องต าแหนง่
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญ  
ของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ โครงสร้าง 
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไข
โครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ  สิ่งแวดล้อม และปัจจัย 
การพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่ รอบคอบ 
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้



๑๓ 

 

เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการ  
บนพ้ืนฐาน ประชารัฐ เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ
และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่  
ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้ 
การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๓) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
เพ่ือสนองตอบต่อ ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ  
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี     

ความมั่ นคง หมายถึ ง การมีความมั่ นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตย  
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ 
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง
เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมี ความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 



๑๔ 

 

ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา 
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภค 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชนส์่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยมี เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สั งคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕ ) ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และความยั่ งยื นของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

๒.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ความเป็นมา 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ โดยสรุปได้บัญญัติให้มี

การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ให้มีกลไกและระบบการผลิต   คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้ผู้มีจิต



๑๕ 

 

วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ ก าหนด 
ให้การปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง 
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปนอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษา  
ยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ 
ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้านความท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ปัญหา
และความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  (กอปศ.) 
ได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนผลการศึกษาวิจัย ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนทบทวนผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของประเทศที่มีการทดสอบและส ารวจไว้
จากแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสรุปข้อคิดเห็นจากการเยี่ยมพ้ืนที่และการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ กอปศ. จัดขึ้นร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากว่า ๒๐ ครั้ง 
ร่วมกับข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ของ กอปศ. (www.thaiedreform.org) และสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ท าให้สรุปปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศ ได้โดยย่อดังนี้   

๑. ปัญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซ้อนสูง และมีองค์ประกอบในการจัด 
การหลายด้าน ทั้งในด้านการเชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
และด้านการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของหลายกระทรวงไม่ใช่เพียงแต่กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษามีทั้งส่วนที่เป็นการพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาส าหรับการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็ก 
และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนวัยต่ างๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดี ซึ่งพบว่ามีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง 
ทั้งที่เป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกฎ ก.ค.ศ. 
รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฉบับ และมีหน่วยงานส าคัญของรัฐที่ได้ศึกษาและจัดท าข้อเสนอเพ่ือปฏิรูป
การศึกษาไว้แล้วไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ จ านวนมาก    

๒. คุณภาพของการศึกษาต่ า  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) (๒๕๖๑) ของนักเรียนทั่วประเทศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ามาก คะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกรายวิชา รวมถึงผลการทดสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ 
(Programmed for International Student Assessment : PISA) ในปีค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่าคะแนนทีไ่ด้
ต่ ากว่ามาตรฐานโลก มีผู้สอบได้คะแนนต่ ากว่าระดับ  “Below minimum” ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ถึงร้อยละ ๕๓.๘ และในวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๖.๗   



๑๖ 

 

๓. ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับที่สูง
กว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมากในทุกรายวิชา ในขณะที่พบว่ามีนักเรียนจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสาธิตเท่านั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ  PISA  
ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่ามาตรฐานที่ระดับ  ๕๐๐ คะแนน นักเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีคะแนนน้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน นอกจากนี้การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาและการประเมินคุณภาพในแนวทางที่ได้ด าเนินการผ่านมาพบว่า  
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และยังสร้างภาระจ านวนมากให้แก่ครูและสถานศึกษา  

๔. ปัญหาของระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ Global Competitiveness index ๒o๑๗ - ๒o๑๘ ได้จัดให้ประเทศ
ไทย อยู่ในอันดับที่ ๓๒ ในภาพรวม แต่การศึกษาตกอยู่ที่อันดับ ๕๖ มหาวิทยาลัยของไทยไม่ติดอันดับ 
ใน  ๒๐๐ อันดับแรกในการจัดอันดับของ  Times World University Rankings และ QS World 
University Rankings ในปี ๒๕๖๑ ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไต้หวัน มาเลเซีย และฮ่องกง ติดอันดับ
และพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจ ากัดต่างๆ ในระบบการศึกษาของไทยยังท าให้การจัด
การศึกษาไม่สามารถปรับตวัและพัฒนาตามความกา้วหน้าของความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน ไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนไปตามความถนัดและศักยภาพ รวมถึงไม่สามารถชี้น าผู้เรียนให้เรียนในสาขาวิชา  
ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ว่างงานราว ๔๔๙,๐๐๐ คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ คน  

๕. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ  ประเทศไทยใช้งบประมาณ 
ด้านการศึกษาคิดเปน็สัดส่วนถึงประมาณรอ้ยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศ หรือประมาณ
ร้อยละ ๔.๒ ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่ผลลัพธ์การศึกษาที่ประเมินโดย PISA  
กลับอยู่ในระดับ “Poor” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เวียดนามที่มีค่าใช้ จ่ายทางการศึกษาน้อยกว่าไทย
ครึ่งหนึ่ง แต่ผลการทดสอบ PISA อยู่ในระดับ “Great” ซึ่งเป็นภาพสะท้อนอย่างดีถึงการใช้ทรัพยากร 
ไม่ตรงประเด็นที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพทางการศึกษา อีกทั้งยังขาดข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการ  
ที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็นไม่ซ้ าซ้อน
และมีความเป็นธรรม  

๖. การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล 
เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา
สองทศวรรษ ที่ผ่านมา การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่เอื้อต่อการจัดความรับผิดรับชอบต่อผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ ในการจัด
การศึกษา รวมถึงการตอบสนองอย่างทันการณ์ต่อความต้องการของตลาดการจ้างงาน การบริหาร
จัดการระบบการศึกษามุ่งสร้างมาตรฐานบนความ “เหมือน” ทั้งที่ข้อเท็จจริงระบบต้องการ “คุณภาพ
บนความหลากหลาย” การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างจ ากัด ท าให้สถานศึกษาของรัฐต้องรับภาระ  
จากค าสั่งเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ จนท าให้ครูไม่สามารถใช้เวลาในห้องเรียนได้เต็มที่ 



๑๗ 

 

๗. บริบทของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่าง ๆ มีแหล่งความรู้ใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ซึ่งเหมือนเป็นโอกาสในทางหนึง่ แต่ในอีกทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผล
ให้ประชาชนต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการเลือกเรียนรู้สิ่งใหม่และการปรับตัวเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ระบบการศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เปิดทางเลือกให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เชี่ยวชาญในเรื่องที่ถนัด และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกับที่ยังคงต้องมุ่งเน้นการให้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเป็นคนดี รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้ทิศทางของการพัฒนาประเทศจากการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ยังก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม  
และวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม มีการพัฒนาศักยภาพ
ของคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้วย กอปศ. น าข้อสรุปจากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้
วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ และเว็บไซต์ของ กอปศ. ตลอดจนข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระหว่างวันที่  ๑๕ - ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ดา้น มีแผนงานเพื่อ
การปฏิรูป ๗ เรื่อง จ าแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น 

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา   มีดังนี้ 
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 

(๑.๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะเจตคติ ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔  

(๑.๒) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

(๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core 
processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง  

(๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support 
systems) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพ ได้แก่ งบประมาณและเทคโนโลยี 



๑๘ 

 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 

           (๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in 
access)  

 (๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 

 (๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้ เรียน (equity in benefiting from 
aptitude-based quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  

๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ เรียน 
ที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือ
และเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการ
ยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน าอื่นๆ  

๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อ
การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑ - ๓ ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive 
achievement)  

ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุม
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  กอปศ. ได้
ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น 
ไว้ดังนี้ 

เรื่องที่  ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรองมีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า  แก้ไข 
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา 

๓. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



๑๙ 

 

๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๕. การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีประเด็นปฏิรูป  ๒ 

ประเด็น ได้แก่ 
๑. การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย  ได้รับการ

พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
๒. การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษามีประเด็นปฏิรูป  ๓ 

ประเด็น ได้แก่ 
๑. การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๒. การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี

ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
๓. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 

และอาจารย์  มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ

ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
๒. การพัฒนาวิชาชีพครู 
๓. เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม  
๔. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
๕. องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เรื่องที่  ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที ่๒๑ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก ่
๑ . การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
๔. การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
๕. ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
๖. การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๗ . การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 



๒๐ 

 

๘. การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum 
and Learning) 

เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 

๑. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
๒. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
๓. การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องที่  ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform)ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น 
ได้แก่ 

๑. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) 

๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
๓. การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy)  
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรม 
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตการบรรลุผล  
ของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  

(๑) ระยะเร่งด่วน หรือภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครบวาระการท างาน 
ของ กอปศ.  

(๒) ระยะสั้น หรือภายใน ๓ ปี และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ปี  
ทั้งนี้ ประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะ

เร่งด่วน มี ๖ ประเด็น ได้แก่  
๒.๑ ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายส าคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรี ยนรู้
แห่งชาติ  

๒.๒ บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัด  
การระดับพ้ืนที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษาผ่านการขับเคลื่อน 
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการ 
ของสถานศึกษา 

๒.๓ น าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะและรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑–๓ จัดตั้ง



๒๑ 

 

สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิ จัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับการจัดการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ  

๒.๔ สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล น าความรู้และวิธกีารเรียนรู้ไปสู่โรงเรยีน นักเรียนและครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 

๒.๕ จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครูผ่านการจัดตั้งกองทุน 
หรือแผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู ส าหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความ
จ าเป็นของประเทศในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน 

๒.๖ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติตามที่ก าหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มด าเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

 
๒.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายส าคัญ 
ที่วางรากฐานการจัดการศึกษาของประเทศในภาพรวมเอาไว้โดยมีหลักการวิธีการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
อันน าไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการบัญญัติ
กระบวนการในการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาของประเทศ 
ทั้งระบบในภาพรวม แต่ในส่วนนี้จะขอยกเพียงเฉพาะบางมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเปน็ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  
 (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
 (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
 (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 



๒๒ 

 

 (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 (๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นพิเศษ 

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ 
กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 



๒๓ 

 

มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น  
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ 
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผล 
การประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี การจัดการ
ศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษา 
ทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ของกระทรวงอื่นท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวง 
 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง 
นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของนโยบายด้านการศึกษา มีเนื้อหาสาระ 
ตอนหนึ่งที่ส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ 
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความ
ช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่อง
โภชนาการ และสุขภาพการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ให้ได้มาตรฐาน 



๒๔ 

 

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

๑.๒) ส่งเสริมการพัฒนาเดก็ปฐมวัย โดยค านงึถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอย่างเตม็ตามศกัยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน ทุกช่วงวัย 

ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบ 
การสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศ 
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง 
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนา ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลัง 
จะเข้าสู่อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงาน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๔)  ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร  
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้ประเทศ  
โดยระยะแรก ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
ที่มีศักยภาพสูงได้ท างาน ร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้ประเทศ 

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลือ่มล  าและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม ในเชิงพื้นที่ 



๒๕ 

 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้สูง
วัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความ
เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา 
ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขั นสูงเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็ นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ  
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ของระบบ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
กับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓) สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอื้อต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ  
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็น 
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษา 
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพ 
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้าง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลด
ภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยง 
หรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอด 
ช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖.๒) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๖.๓) ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่ งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่ม เด็ก 
นอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน 
และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ 



๒๖ 

 

การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน 
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุน
ทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม 

๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน 
ที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานการจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตาม
แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

๖.๕) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย  
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๗) จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้น  ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 
ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกันหรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาสของคนไทย
ทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต  
 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนในเรื่องของการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

 



๒๗ 

 

หลักการ 
๑) ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

๒) บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล : เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล : เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบ 
กิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา :  
๑) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด  
๒) เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
๓) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
๔) เรียนรู้ด้ วยวิธีการ Active Learning เพ่ื อ พัฒ นากระบวนการคิด  การเรียนรู้  

จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

๕) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
๗) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
๘) จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา : มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
๒) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงาน

ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศ 
ระดับอาชีวศึกษา : มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการ

ของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
๒) เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  



๒๘ 

 

๓) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ 
๔) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จ

หลักสูตร สามารถมีงานท าด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อให้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
๒) จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการ 

และแนวปฏิบัติที่เป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลส าคัญให้การจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดบัการศึกษา ประสบ
ปัญหาอย่างมากและไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดเดิม ส่งผลให้ต้องมีการประกาศ
เลื่อนการเปิดเทอมในแต่ละสถานศึกษาออกมาเปน็วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แทน แม้ทุกฝ่ายจะมีความ
พยายามหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง  
ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้ปัญหาที่มีอยู่ได้ทุเลาเบาบางลง 
และหาทางออกที่ดีที่สุดเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
นั้น สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตั วชี้วัด
รายวิชา ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึงเป้าหมายคือตัวผู้เรียนเป็นส าคัญและในสถานการณ์ปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นี้ จะต้องจัดการศึกษาภายใต้มาตรฐาน  
ความปลอดภัย ยึดแนวทางและมาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวังและ  
การป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดด้วย 

 
๒.๖ นโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ความเป็นมาของการศึกษาเอกชน 
การศึกษาเอกชนนับเป็นการศึกษาที่ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนาไทยและสุโขทัยมีวัง  

วัด เป็นสถานที่ให้การศึกษาครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการก าหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการศกึษา ร.ศ. ๑๑๗ หรือ ปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ โดยคณะ
มิชชันนารีชาวอเมริกันจัดตั้งโรงเรียนเชลยศักดิ์ขึ้น แบ่งออกเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ในบ ารุง หลังจากนั้น
จึงเปลี่ยนจากโรงเรียนเชลยศักดิ์เป็นโรงเรียนบุคคลตามระเบียบการศึกษาประเทศสยาม พุทธศักราช 
๒๔๕๔ แบ่งออกเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญกับโรงเรียนที่สอนเฉพาะทาง ต่อมาในปีพุทธศักราช 
๒๔๖๑ รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น  
“วันการศึกษาเอกชน” นับเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นต้นมา การศึกษา
เอกชนก็เป็นที่นิยมและเพิ่มจ านวนมากขึ้นมีโรงเรยีนราษฎร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของรัฐและผู้ปกครอง
ในช่วงนั้น เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓) โรงเรียนอัสสัมชัญ  (จัดตั้งเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๒๐) กรุงเทพคริสเตียน (จัดตั้งเมื่อ พ .ศ. ๒๔๓๑) โรงเรียนราชินี (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖  



๒๙ 

 

ที ปากคลองตลาด) เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่  พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๗๙ จนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และเปลี่ยนมา
เป็นพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งช่วงเวลา 
ท่ีผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในระบบของเมืองไทยมีบทบาท
ในการศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาครัฐช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญของการศึกษาเอกชน 
๑. ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพ 

ด้านการศึกษาผ่านระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนท าให้โรงเรียน
เอกชนมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อผลการด าเนินงานของตนเอง และมีการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองและนักเรียนมี เสรีภาพในการเลือกโรงเรียนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงซึ่งจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยังเป็นการขจัดหรือลดความผูกขาดในการจัดการศึกษาเอกชน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทั้งระบบ 

๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคม
อย่าง หลากหลายทั่วถึงทุกกลุ่ม การศึกษาเอกชนมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งการศึกษาในระบบซึ่งผู้เรียนสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการคุณภาพสูงได้ เช่น การจัดหลักสูตรพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ดนตรี กีฬา รวมถึงการมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีบริการอาหารกลางวันพาหนะ 
รถรับ-ส่ง หอพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อีกทั้งการศึกษานอกระบบยังเป็นทางเลือกในการสร้าง
อาชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้สามารถให้บริการและสนองตอบความต้องการของกลุ่ม
นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างหลากหลาย 

๓. มีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้เร็ว จัดการศึกษาที่ทันสมัย เป็นทางเลือกด้านคุณภาพ 
การศึกษาเอกชนมีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการ ด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลาย โดยเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมและการศึกษารูปแบบต่างการศึกษาของไทย 
เช่น การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี การจัดการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนพัฒนา  ทักษะการคิด 
โรงเรียนที่จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น 

๔. แบ่งเบาภาระงบประมาณ ลดการลงทุนของรัฐในด้านที่ดิน อาคาร บุคลากร ครุภัณฑ์ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้งบประมาณ 
ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ๑ คน โดยเฉลี่ย ๓๙,๔๖๓ บาทต่อคนต่อปี โรงเรียนเอกชนใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ๑ คน โดยเฉลี่ย ๑๗,๐๒๖ บาทต่อคนต่อปี 

ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 

ในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดม
ศกึเอกชน จ าแนกได้ดังนี้ 



๓๐ 

 

๑. โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส า เร็จการศึกษา
แน่นอน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑ .๑  ประเภทสามัญศึ กษา หมายถึ ง โรงเรี ยนที่ จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) ระดับก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๑.๒ ประเภทนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ 
หรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่  หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเองที่ไม่ใช่
กระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จ ากัด 
เชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

๑ .๓  ประเภทอาชี วศึ กษา หมายถึ ง โรงเรี ยนที่ จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง  ๆ ได้แก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทั้งนี้ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ให้รวมถึงโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

๒. โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนด 
จุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ๑) ประเภทสอนศาสนา ๒) ประเภท
ศิลปะและกีฬา ๓) ประเภทวิชาชีพ ๔) ประเภทกวดวิชาและ ๕) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 

นอกจากนี้ โรงเรียนนอกระบบยังรวมถึง สถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นปอเนาะที่ได้รับ 
การจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไม่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา ก าหนดสอนเฉพาะศาสนาอิสลาม การจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่มีหลักสูตร
เป็น ลายลักษณ์อักษรเป็นการอ่านการอรรถอธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวิชาภาษาอาหรับ ไม่มีระบบชัด  
ไม่ก าหนดเวลาเรียนที่แน่นอน จะใช้เวลาเรียนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนและโต๊ะครูปัจจุบัน
รัฐบาลได้ส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเหล่านี้ เป็นสถาบันสังคมเพื่อการเรียนการหลักศาสนาอิสลาม  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความต้องการของชุมชนและรวมถึงศ การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นสถานที่อบรมมัสยิดเด็กเล็กคู่กัน เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเย็นของวัน
ธรรมดา (ยกเว้นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันหยุดศาสนาอิสลาม) การจัดการเรียนการสอนใช้หลักอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน 
ประจ ามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘ ภาษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นและมาลายูกลาง 

วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบ

การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” 
พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสนองตอบ

ความต้องการของผู้รับริการทางการศึกษา 



๓๑ 

 

๒. พัฒนาบริหารจัดการการส่งเสริม ก ากับ และดูแลการศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
อ านาจหน้าที่ 
ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ส านักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
๒) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกัน

คุณภาพการศึกษาเอกชน 
๔) รับผิดชอบการดเนินงานเกี่ยวกับกองทุน 
๕) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๓ (๔) 
๖) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย มีจิตสาธารณะมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความรักในสถาบันหลักของชาติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และคุณภาพ 

ด้านโอกาสของผู้เรียน : เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ระบบ  
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
มาตรฐาน สะท้อนตามความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน รวมทั้งได้รับการส่งเสริ 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน :โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ อยู่บนหลักความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเพ่ือแข่งขันได้ จัดการที่แตกต่างเพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน : การศึกษาเอกชนมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นมีศักยภาพในการให้บริการด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ  และมีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 

ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และอ านวยความสะดวกมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสอดคล้อง 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 



๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒. การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
๔. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
๕. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๖. การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๗. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ขอ้มูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ตาราง ๑ จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนจ าแนกตามระบบและประเภทโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระบบและ
ประเภท 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 
รวม กทม ภูมิภาค รวม กทม ภูมิภาค รวม กทม ภูมิภาค 

การศึกษา
ในระบบ
โรงเรียน 

๔,๑๔๔ ๘๐๖ ๓,๓๓๘ ๒,๒๒๕,๕๗๐ ๓๕๓,๗๕๙ ๑,๘๗๑,๘๑๑ ๑๑๗,๕๑๒ ๑๘,๓๒๔ ๙๙,๑๘๘ 

- สามัญ
ศึกษา 

๓,๙๓๗ ๖๙๗ ๓,๒๔๐ ๒,๑๓๘,๗๐๕ ๓๑๐,๒๖๒ ๑,๘๒๘,๔๔๓ ๑๑๑,๖๘๘ ๑๕,๔๐๗ ๙๖,๒๘๑ 

- นานาชาติ ๒๐๗ ๑๐๙ ๙๘ ๘๖,๘๖๕ ๔๓,๔๙๗ ๔๓,๓๖๘ ๕,๘๒๔ ๒,๙๑๗ ๒,๙๐๗ 
การศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน ๑๐,๕๒๓ ๒,๘๘๔ ๗,๖๓๙ ๑,๕๒๓,๕๔๑ ๔๗๘,๗๓๑ ๑,๐๔๔,๘๑๐ ๗๖,๓๘๙ ๒๕,๑๕๕ ๕๑,๒๓๔ 
- สอน
ศาสนา ๒๐๔ ๙๓ ๑๑๑ ๓๓,๒๘๒ ๑๕,๑๙๑ ๑๘,๐๙๑ ๑,๔๔๕ ๖๖๒ ๗๘๓ 
- ศิลปะ
และกีฬา ๗๖๖ ๓๖๕ ๔๐๑ ๑๒๗,๙๐๘ ๖๑,๐๓๘ ๖๖,๘๗๐ ๕,๔๕๖ ๒,๖๒๔ ๒,๘๓๒ 
- วิชาชีพ ๓,๙๓๗ ๑,๖๕๖ ๒,๒๘๑ ๖๕๓,๘๐๙ ๒๗๔,๑๔๓ ๓๗๙,๖๖๖ ๓๒,๖๐๘ ๑๖,๓๘๒ ๑๖,๒๒๖ 
- กวดวิชา ๒,๗๘๐ ๗๑๔ ๒,๐๖๖ ๔๖๓,๔๖๓ ๑๑๘,๙๖๔ ๓๔๔,๔๙๙ ๑๙,๘๐๘ ๕,๐๘๖ ๑๔,๗๒๒ 
- 
เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ๒๐๐ ๕๖ ๑๔๔ ๓๓,๑๑๖ ๙,๓๙๕ ๒๓,๗๒๑ ๑,๔๔๔ - ๑,๐๔๓ 
- ปอเนาะ ๕๑๒ - ๕๑๒ ๓๕,๒๑๓ - ๓๕,๒๑๓ ๑,๕๕๕ - ๑,๕๕๕ 
- ตาดีกา ๒,๑๒๔ - ๒,๑๒๔ ๑๗๖,๗๕๐ -  ๑๗๖,๗๕๐ ๑๔,๐๗๓ ๑๔,๐๗๓ 
รวม
โรงเรียน
เอกชน ๑๔,๖๖๗ ๓,๖๙๐ ๑๐,๙๗๗ ๓,๗๔๙,๑๑๑ ๘๓๒,๔๙๐ ๒,๙๑๖,๖๒๑ ๑๙๓,๙๐๑ ๔๓,๔๗๙ ๑๕๐,๔๒๒ 

 
หมายเหตุ  (๑) จ านวนครูต่างชาติโรงเรียนในระบบ ๑๐,๘๒๔ คน 

(๒) อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 



๓๓ 

 

ตาราง ๒ เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนนักเรียนครูในโรงเรียนเอกชนจ าแนกตามระบบและประเภท
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๑ 

ระบบและ
ประเภท 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ GAP ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ GAP ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ GAP 

การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ๔,๑๔๔ ๔,๒๐๙ -๖๕ ๒,๒๒๕,๕๗๐ ๒,๒๖๑,๐๐๔ -๓๕,๔๓๔ ๑๑๗,๕๑๒ ๑๒๐,๔๓๔ -๒,๙๒๒ 
- สามัญศึกษา ๓,๙๓๗ ๔,๐๐๓ -๖๖ ๒,๑๓๘,๗๐๕ ๒,๑๗๔,๕๕๙ -๓๕,๘๕๔ ๑๑๑,๖๘๘ ๑๑๔,๖๓๘ -๒,๙๕๐ 
- นานาชาติ ๒๐๗ ๒๐๖ +๑ ๘๖,๘๖๕ ๘๖,๔๔๕ +๔๒๐ ๕,๘๒๔ ๕,๗๙๖ +๒๘ 
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ๑๐,๕๒๓ ๑๐,๕๓๘ -๑๕ ๑,๕๒๓,๕๔๑ ๑,๕๒๙,๓๑๒ -๕,๗๗๑ ๗๖,๓๘๙ ๗๑,๙๒๗ 

+
๔,๔๖๒ 

- สอนศาสนา ๒๐๔ ๒๐๖ -๒ ๓๓,๒๘๒ ๓๔,๒๘๒ -๑,๐๐๐ ๑,๔๔๕ ๑,๔๖๕ -๒๐ 
- ศิลปะและ
กีฬา ๗๖๖ ๗๖๕ +๑ ๑๒๗,๙๐๘ ๑๒๗,๖๐๘ +๓๐๐ ๕,๔๕๖ ๕,๔๕๔ +๒ 

- วิชาชีพ ๓,๙๓๗ ๓,๙๔๗ -๑๐ ๖๕๓,๘๐๙ ๖๕๗,๔๗๑ -๓,๖๖๒ ๓๒,๖๐๘ ๒๘,๐๙๖ 
+
๔,๕๑๒ 

- กวดวิชา ๒,๗๘๐ ๒,๘๐๑ -๒๑ ๔๖๓,๔๖๓ ๔๖๖,๙๖๕ -๓,๕๐๒ ๑๙,๘๐๘ ๑๙,๙๕๘ -๑๕๐ 
- เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ๒๐๐ ๑๘๔ +๑๖ ๓๓,๑๑๖ ๓๑,๐๙๒ +๒,๐๒๔ ๑,๔๔๔ ๑,๓๒๙ +๑๑๕ 
- ปอเนาะ ๕๑๒ ๕๑๑ +๑ ๓๕,๒๑๓ ๓๕,๑๔๔ +๖๙ ๑,๕๕๕ ๑,๕๕๒ +๓ 
- ตาดีกา ๒,๑๒๔ ๒,๑๒๔ ๐ ๑๗๖,๗๕๐ ๑๗๖,๗๕๐ ๐ ๑๔,๐๗๓ ๑๔,๐๗๓ ๐ 
รวมโรงเรียน
เอกชน ๑๔,๖๖๗ ๑๔,๗๔๗ -๘๐ ๓,๗๔๙,๑๑๑ ๓,๗๙๐,๓๑๖ -๔๑,๒๐๕ ๑๙๓,๙๐๑ ๑๙๒,๓๖๑ 

+
๑,๕๔๐ 

แสดงถึง จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนท่ีเพ่ิมขึ น 
 
 



๓๔ 

 

ตาราง ๓ จ านวนโรงเรียน นักเรียนครูในโรงเรียนเอกชนที่จัดบริการการศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียน
พิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 
    จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน   จ านวนครู 
ประเภทระดับ  รวม  กรุงเทพ ภูมิภาค รวม กรุงเทพ ภูมิภาค  รวม กรุงเทพ ภูมิภาค 
 รวมท้ังสิ้น  ๘๒๗ ๑๒๓ ๗๐๔ ๔,๓๙๗ ๙๐๕ ๓,๔๙๒  ๒๗,๑๓๗ ๓,๙๔๘ ๒๓,๑๘๙ 

โรงเรียนเรียนร่วม  ๘๐๗ ๑๒๐ ๖๘๗ ๒,๙๐๑ ๕๗๘ ๒,๓๒๓  ๒๗,๐๖๑ ๓,๘๗๕ ๒๓,๑๘๖ 

๑) โรงเรียนสามัญท่ัวไป ๖๔๕ ๑๑๕ ๕๓๐ ๒,๔๗๗ ๕๖๖ ๑,๙๑๑ ๒๐,๐๔๕ ๓,๗๗๑ ๑๖,๒๗๔ 

๒) 
โรงเรียนการกุศลการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ๔๓ ๒ ๔๑ ๑๑๗ ๕ ๑๑๒ ๑,๘๒๒ ๕๑ ๑,๗๗๑ 

๓) โรงเรียนการกุศลการศึกษาสงเคราะห์ ๕๓ ๓ ๕๐ ๑๕๙ ๗ ๑๕๒ ๑,๗๗๓ ๕๓ ๑,๗๒๐ 

๔) โรงเรียนการกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑ - ๑ ๑ - ๑ ๑๕๑ - ๑๕๑ 
๕) โรงเรียนการกุศลสอนศาสนาอิสลามควบคู่ ๖๕ - ๖๕ ๑๔๗ - ๑๔๗ ๓,๒๗๐ - ๓,๒๗๐ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ(การศึกษาพิเศษ)  ๒๐ ๓ ๑๗ ๑๔๙๖ ๓๒๗ ๑๑๖๙  ๗๖ ๗๓ ๓ 

 

หมายเหตุ ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ตัดนักเรียน
ซ้ าซ้อน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่มา กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 



๓๕ 

 

ตาราง ๔ จ านวนและสัดส่วนของนักเรียนในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ าแนก
ตามระดับและประเภทการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระบบและ
ประเภท 

รวม กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค 
จ านวน จ านวน จ านวน 
รัฐบาล เอกชน สัดส่วน 

รัฐบาล:
เอกชน 

รัฐบาล เอกชน สัดส่วน 
รัฐบาล:
เอกชน 

รัฐบาล เอกชน สัดส่วน 
รัฐบาล:
เอกชน 

รวม ๗,๙๙๙,๕๘๘ ๒,๒๓๑,๑๘๐ ๗๘ : ๒๒ ๖๑๒,๒๙๓ ๔๗๖,๒๖๐ ๕๖ : ๔๔ ๗,๘๔๕,๓๘๔ ๑,๙๕๑,๘๐๓ ๘๐ : ๒๐ 
ก่อน
ประถมศึกษา ๑,๑๒๑,๗๙๓ ๖๓๐,๖๖๕ ๖๔ : ๓๖ ๕๗,๗๖๖ ๑๑๑,๙๒๕ ๓๔ : ๖๖ ๑,๐๖๔,๐๒๗ ๕๑๘,๗๑๓ ๖๗ : ๓๓ 
ประถมศึกษา ๓,๗๕๙,๕๘๖ ๑,๐๖๗,๑๘๔ ๗๘ : ๒๒ ๒๓๔,๖๒๒ ๒๐๖,๗๙๓ ๕๓ : ๔๗ ๓,๕๒๔,๙๖๔ ๘๖๐,๓๙๑ ๘๐ : ๒๐ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๑,๙๙๓,๑๓๙ ๓๒๐,๙๑๘ ๘๖ : ๑๔ ๑๗๒,๘๔๔ ๔๖,๒๐๒ ๗๙ : ๒๑ ๑,๘๒๐,๒๙๕ ๒๗๔,๗๑๖ ๘๗ : ๑๓ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้นปลาย ๑,๑๒๕,๐๗๐ ๑๖๑,๔๕๕ ๘๗ : ๑๓ ๑๔๗,๐๖๑ ๗๘,๕๑๒ ๖๕ : ๓๕ ๑,๔๓๖,๐๙๘ ๒๗๙,๘๕๓ ๘๔ : ๑๖ 
นานาชาติ - ๕๐,๙๕๘ ๐ : ๑๐๐ - ๓๒,๘๒๘ ๐ : ๑๐๐ - ๑๘,๑๓๐ ๐ : ๑๐๐ 

 
ที่มา :  สถิติการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
พิมลพรรณ ดุษิยามี (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์สถานศึกษา 

เอกชน”  ผลการวิจัยพบว่า (๑)  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างและ ทรัพยากร การจัดบุคลากรและการอ านวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตาม  
และประเมินผล (๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
มี ดังนี้ ด้านปัญหาสถานศึกษาบางแห่งไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่าง จริงจัง 
บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและ มีภารงานที่
ต้องปฏิบัติมากสถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดก าร โดยเฉพาะสื่อ 
และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตามและประเมินผลที่ชัด เจนและต่อเนื่ อง  
ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนควรมีการ วิเค ราะห์
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพจริงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่ บุคลากร  
ทุกฝ่ายจัดให้มีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบข้อ บังคับ และแต่งตั้งบุคลากรในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 



๓๖ 

 

ศุภร  เยาวรักษ์ (๒๕๔๖) ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมทุกด้านตามการ รับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัย ส าคัญ ท าสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกค่าโดยปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณลักษณะของครูที่สอน การจัดองค์การ 
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนการบริหารงบประมาณ และ คุณลักษณะของ ผู้บริหารได้ร้อยละ 
๖๑.๒๐ (๒) ปัจจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมทุกดา้นตามการรบัรูข้องบุคลากร
ในโรงเรียนอย   ่ในระดับมาก 

นริศ มหาพรหมวัน (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ (๑) ศึกษาความต้องการ พัฒนา
ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต  ๑ (๒) เปรียบเทียบความ ต้องการ 
การพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชน ตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และตามขนาด
โรงเรียน ๓) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชนฯ พบว่าตามระดับการศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันและด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกัน นอกนั้น  ไม่แตกต่างกัน 
ตามประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันและตามขนาด 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Edmond (๑๙๗๙) ศึกษา พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงเรียน 

(Character of the School) มากกว่าลักษณะหรือคุณลักษณะทางครอบครัวของนักเรียน และพบว่า
คุณลักษณะของโรงเรียนควรมี (๑) มีผู้น าการบริหารที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอน  
(๒) มีบรรยากาศ ความคาดหวังของระดับการเรียนของผู้เรียนในระดับสูง (๓) มีบรรยากาศที่เรียบร้อย 
และปลอดภัย (๔) มีการให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง  (๕) มีการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

Duke (๑๙๘๗) การศึกษาการบริหารให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ พบว่า โรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีลักษณะ ๗ ประการ คือ ๑. การนิเทศและพัฒนาครูตามศักยภาพของแต่ละคน  
๒. การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย ๓. การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนให้มีบรรยากาศ 
ของความเป็นเลิศ ๔.การจัดทรัพยากรตามล าดับความส าคัญตามนโยบายและความจ าเป็น ๕. การ
ควบคุมคุณภาพด้วยการประเมินอย่างต่อเนื่อง ๖. การประสานงานในระบบแมททริก ๗. การแก้ปัญหา
แบบมีส่วนร่วม 

Highett (๑๙๘๙) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผล 
ต่อความส าเร็จของโรงเรียนในทัศนะของผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัดนั้น
ประกอบด้วยปัจจัยหลักสองประการคือปัจจัยภายในโรงเรียนและปัจจัยภายนอกโรงเรียน ได้แก่  
(๑) ผู้บริหารโรงเรียน (๒) ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียน (๓) การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง (๔) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกและงบประมาณ (๕) การ
เน้นที่เป้าหมายของโรงเรียน (๖) การสนับสนุนของผู้ปกครอง (๗) การให้ความส าคัญกับโปรแกรมทาง
วิชาการ 



๓๗ 

 

Downs (๑๙๙๘) (อดิศร ภู่สาระ, ๒๕๕๒, หน้า๕๙) ศึกษาเกี่ยวกับกระแสแนวคิดคุณค่า
เกี่ยวกับลักษณะขององค์การและการจัดองค์การซึ่งเน้นถึงการจัดโครงสร้างขององค์การการใช้ ภาษา 
เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์การการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเน้นกิจกรรมโดย แยกมุมมอง 
ในการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่ (modern) จะมองวิธีการบริหารจัดการ โดยการน าค่านิยม 
ขององค์การอันเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการและการด ารงอยู่ขององค์การ ใน ขณะที่การจัดการ
หลังสมัยใหม่ (Post modern) ซึ่งมุมมองแตกต่างกันในแง่ของค่านิยมขององค์การว่าเป็นสิ่งอ้อมค้อมน่า
สับสนและมีอิทธิพลเหนือการด าเนินกิจกรรมซึ่งมุมมองของการจัดการหลังสมัยใหม่จะให้คุณค่ากับ
องค์การ คือ การก าหนดให้บุคลากรทุกคนกระท าในสิ่งที่คล้ายคลึงกันและคุณภาพขององค์การ คือ
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนกระท าในสิ่งที่คล้ายคลึงกันและคุณภาพขององค์การ คือ ความพยายามที่จะ
ก าหนดให้มีพลังแห่งความสัมพันธ์อันจะช่วยให้บุคลากร มีความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกัน 

Mitchell (๒๐๐๓) (อดิศร ภู่สาระ, ๒๕๕๒, หน้า ๖๒) ศกึษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคลโดยได้ท าการด าเนินการด้านบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่รัฐไอวาโฮ จากมุมมองของบุคลากร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
พบว่า ถึงแม้ว่าการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพไม่ใช่สิ่งที่องค์การถือปฏิบัติเป็นธรรมชาติแต่จะเป็น
การพัฒนาถึงภาวะผู้น าการจัดการคนข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์หาเหตุผลในการด าเนินการได้ 

Comin (๒๐๐๔) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในรัฐนิวยอร์ก  
โดยท าการศึกษาด้านภาวะผู้น าการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความพึงพอใจของลูกค้าผู้มีส่วนร่วม  
โดยพัฒนาจากมุมมองของผู้มีส่วนร่วมชุมชนและสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง พบว่าการใช้ระบบบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การที่ได้ผลดีจะต้องขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าขององค์การในขณะที่
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียจะมีน้อย 

Hill (๒๐๐๘) ศึกษาถึงปัจจัยที่สามารถท าให้การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นไปได้ในกรณีศึกษา
อุปสรรคและผลลัพธ์พบวา่ปัจจัย ๕ ประการ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ๑. ผลการตอบ
แทน ในการจัดการไม่สามารถกระตุ้นให้ด าเนินการถึงเป้าประสงค์ ๒. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม 
ในทักษะด้านกระบวนการ ๓. ทรัพยากรในองค์การไม่เพียงพอต่อการจัดการ ๔. บุคลากรต่อต้าน 
การเปลี่ยนแปลง ๕. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการจ าแนกปัญหาและเทคนิคในการแก้ปัญหา  
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินการพบว่ามี ๓ ปัจจัยคือ (๑) การขาดการวางแผน
งาน (๒) การขาดการฝึกอบรมด้านการบริหารงาน และ (๓) การขาดผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

Sergiovanni (๑๙๙๑) (วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๔๔, หน้า ๒๔-๒๕) ได้กล่าวถึงผลวิเคราะห์
ลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ ประสบผลส าเร็จ (Successful School) ของ 
Duttweiler ซึ่งได้มาจากการศึกษางานวิจัยของนักวิชาการหลายคน แล้วพบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
หรือโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จนั้นจะมีลักษณะ ดังนี้ ๑. เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ๒. มีแผนงานทาง
วิชาการที่ดี ๓. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ๔. มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 
๕. ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม ๖. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ๗. ใช้ภาวะผู้น า
แบบมีส่วนร่วม ๘. ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๙. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 



บทท่ี ๓ 
สถานการณ์และแนวการบริหารการจัดการศกึษาเอกชน 

ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

ตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา นโยบายส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้ เรียน 
และแสดงออกในทางที่เหมาะสม นับว่าการศึกษาเอกชนมีความส าคัญในระบบการศึกษาของไทย  
ไม่น้อยไปกว่าการจัดการศึกษาของภาครัฐ  

กระทรวงศึกษาธิการจึงควรก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนได้รับ  
การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มากขึ้น ในสภาวะที่เป็นปัญหาจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ครั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าบุคคลอาชีพใด หากแต่ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครู 
บุคลากรโรงเรียนเอกชน รวมถึงโรงเรียนเอกชนเอง ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากนโยบายจาก
รัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมเลย หากแต่ทุกแนวทาง มาตรการเป้าหมายที่ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  “ศบค” ก าหนด  
ซึ่งมาตรการแนวทางต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการ วิธีจัดการเรียน  
การสอน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพ่ิมเติมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ 
หรือแบบเดิม ที่สามารถผสมผสานร่วมกันได้อย่างหลากหลายตามบริบทของกลุ่มสาระวิชาและนักเรียน 
ท่ีมีความพร้อมของครอบครัวแตกต่างกันอย่างหลากหลาย นับว่าเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก  ประกอบกับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมใดๆ เหมือนนโยบาย 
ที่ รัฐบาลเตรียมสนับสนุนให้แก่โรงเรียน ครู รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐอย่ างไม่เสมอภาค 
ท าให้โรงเรียนเอกชนขาดโอกาสและเกิดปัญหาในการด าเนินกิจการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน
ในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๓.๑ สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับแนวทางการจัด
การศกึษา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
“โรงเรียน” เป็นสถานที่อันดับแรก ๆ ที่ถูกประกาศปิด ส่งผลให้นักเรียนและครูหลายพันล้านคนทั่วโลก
ต้องปรับ วิธีการเรียนเปลี่ยนวิธกีารสอนรปูแบบใหม่ โดยแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ต้องใช้
ระบบ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก “การเรียนการสอนออนไลน์” จึงกลายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ระบบการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกน ามาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยเองก็น าวิธีการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ เพ่ือให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ แม้จะเป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ช่วยให้ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก็ตาม แต่การ



๔๐ 
 

จัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ก็ถูกตั้งค าถามถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษา
ไทยที่ไม่เพียงจะเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครองที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือการดูแลบุตรหลานในขณะที่มี
การเรียน การสอนออนไลน์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนและตอกย้ าภาพความเหลื่อมล้ า 
ของสังคมไทยอีกด้วย โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อม
ในหลายด้าน ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าผู้เรียน
ในช่วงชั้นใด ที่เหมาะกับการเรียนในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษานั้น 
ยังคงเป็นเรื่องใหม่และผู้เรียนจะยังไม่พร้อมที่จะรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งในช่วงวัยนี้
ควรจะต้องได้รับการเรียนการสอนจากครูโดยตรงในลักษณะ onsite มากกว่า online นอกจากนี้  
ในส่วนของสื่อ การเรียนการสอนและครูผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว  
ก็ควรต้องเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความถูกต้องทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
และมีความเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยด้วย 

ข้อมูลสถานการณ์การจัดการศึกษาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยนายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัย
นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า สิ่งแรกที่รัฐต้องตัดสินใจ คือ การเปิดปิด
โรงเรียน แต่ผลของการปิดโรงเรียนอาจได้ไม่คุ้มเสีย โดยมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลหลายประเทศใช้เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส คือ มาตรการกึ่งปิดเมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องถูกปิดไปด้วยเพ่ือลดช่องทาง การแพร่
เชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปิดโรงเรียนในประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARs บ่งชี้ว่า การปิดโรงเรียน 
อย่างเดียวส่งผลน้อยมากต่อการลดจ านวนของผู้ติดเชื้อ เมื่อเทียบกับมาตรการอื่น นอกจากนี้ 
ธนาคารโลกยังแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปิดโรงเรียนว่าจะส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียโอกาส 
ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เนื่องจากไม่มีรายได้มากพอที่จะน ามาใช้
สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพ่ิมเติมที่ร้ายแรงที่สุดการปิดโรงเรียนอาจผลักให้นักเรียนกลุ่มนี้หลุด 
ออกจากระบบการศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็น คือ การวาง
แนวทางเปิดโรงเรียนเพ่ือให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้งโดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์
ควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน 

ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลายประเทศใช้วิธีการ
สอนทางไกลไม่ ว่ าจะเป็ นการสอนออนไลน์ ผ่ าน Massive Open Online Courseware (MOOC)  
หรือแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการ
สอนผ่าน สัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวท าให้เด็ก
บางกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทั ลที่บ้าน 
นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่  การเรียนที่บ้าน 
จึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กที่ไม่มีความพร้อมเสียโอกาส
รัฐบาลของหลายประเทศได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าว เช่น รัฐบาลฮ่องกงให้โรงเรียน
ส ารวจ ความพร้อมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนยืมเรียน รัฐนิวยอร์กเตรียม iPad พร้อม 
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อินเทอร์เน็ตให้นักเรียนยืมกว่า ๓ แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมมือกับบริษัท Google จัดหา 
Chromebooks และ Mobile Hotspot ให้นักเรียน รวมทั้งออกคู่มือให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็ก 
ในการใช้อุปกรณ์ ในส่วนของประเทศไทยนั้นยังมีข้อจ ากัดในการเรียนทางไกลค่อนข้างสูง ข้อมูลของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) บ่งชี้ว่า สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ า 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าสูงในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน 
และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งไปกว่านั้นยังมีนักเรียนกว่า ๘ หมื่นคน อยู่ในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้า 
เข้าไม่ถึง ดังนั้น รัฐบาลต้องส ารวจความพร้อมของครัวเรือนเด็กและมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของเด็กที่มีสภาพความขาดแคลนแตกต่างกัน 

จากบทเรียนข้างต้น รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดรับกับความรุนแรง  
ของการระบาดของโรค มีความยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่ และใช้มาตรการด้านอื่นควบคู่ในกรณีเปิดโรงเรียน  
อีกทั้งยังควรเร่งส ารวจความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพ่ือเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อการเรียน 
ให้เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กที่แตกต่างกัน โดยด าเนินการ ๖ประการ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ ก าหนดมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง และยืดหยุ่นตามความรุนแรง 
ของ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวางแนวทางให้พ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องปิดโรงเรียนและให้เด็กเรียนทางไกลที่บ้านมีฐานะ 
ยากจน สถานการณ์ลดความรุนแรงลงจนสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ ในกรณีพ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ประปราย หรือไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้พิจารณาเปิดโรงเรียน ได้ภายใต้
ข้อจ ากัดความพร้อมของห้องเรียน และความพร้อมในการเรียนทางไกลของเด็ก ทั้งนี้ ควรก าหนดให้ 
แนวทางการเปิด-ปิดโรงเรียนยืดหยุ่นตามสถานการณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณีที่สถานการณ์
ระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ผ่อนคลายลง 

ประการที่  ๒  ปรับปรุงห้องเรียนให้ เป็น  “ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด -๑๙”  
โดยก าหนด แนวทางให้โรงเรียนทุกแห่งส ารวจความพร้อมของห้องเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ควรประสานงาน กับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาก าหนดลักษณะของห้องเรียนที่เหมาะสม 
เช่น จัดระยะห่าง ระหว่างนักเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอย่างน้อย ๑๐ เท่าของ
ปริมาณอากาศ ในห้องเรียน เป็นต้น เพ่ือให้โรงเรียนทุกแห่งได้มีการประเมินความพร้อมด้านกายภาพ
ของตน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธกิารควรสื่อสารอย่างชดัเจน โดยก าหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคาร
เรียน มาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน ควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึง
มาตรฐาน ของการระบายอากาศอย่างชัดเจน 

ประการที่ ๓ ส ารวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของเด็ก เพ่ือประเมินความเสี่ยง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน าข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในการเข้าถึง
การเรียนทางไกล โดยแบ่งเด็กเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อม ได้แก่ เด็กมีอุปกรณ์ดิจิทัล พร้อม
อินเทอร์เน็ตที่บ้าน กลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน แต่เข้าถึง
ไฟฟ้าได้ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ทั้งนี้  ควรใช้ข้อมูลเพ่ือประเมินความพร้อมของผู้ปกครองด้วย เช่น เป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่ หรือไม่  
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เพื่อวางแผนให้การสนบัสนนุเพ่ิมเตมิแกค่รอบครวัที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหลาน ในกรณีที่ต้อง
เรียนที่บ้าน 

ในกรณีพ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปราย และพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง ๖ 
สัปดาห์ ที่ผ่านมา โรงเรียนควรเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีห้องเรียนพร้อมรองรับนักเรียนทุก
คน โดยยังสามารถรักษาระยะห่างได้ ส่วนโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้นเรียนตามมาตรฐานรักษาระยะห่าง
ท่ีปลอดภัยได้ ควรใช้วิธีการสอนในโรงเรียนตามปกตผิสมกบัการสอนทางไกล เช่น โรงเรียนประถมศึกษา 
หรือขยายโอกาส ให้นักเรียนอนุบาลหรือในช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ ถึง ป.๓) มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ แต่ให้
นักเรียนระดับ ป.๔ ขึ้นไปเรียนที่บ้าน ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูอาจประเมินนักเรียนตามผล การ
เรียน (เช่น คะแนนสอบ หรือพฤติกรรม เป็นต้น) แล้วให้เด็กที่จ าเป็นต้องดูแลใกล้ชิดมาเรียน ตามปกติ 
นอกจากนั้นให้เรียนที่บ้าน เป็นต้น 

ประการที่ ๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากการเรียน
ทางไกล ในกรณีโรงเรียนต้องปิดเพราะพ้ืนที่มีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้นเรียน  
ในห้องเรียนแก่เด็กทุกคนได้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้ง
สื่อการเรียนการสอนแก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสียงและกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พร้อม 
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ยืมเรียนแก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่บ้าน แต่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ เพ่ือให้เด็ก 
สามารถเรียนออนไลน์ได้ และจัดเตรียม “สื่อแห้ง” ในรูปชุดสื่อการเรียนรู้ (Learning Packages) 
ส าหรับเด็กที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น 

ประการที่ ๕ ใช้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด ในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดการสอนได้ หรือ ใช้การสอน
แบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม  “แนวทางปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร UNICEF อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยมาโรงเรียน ก าหนดให้มีการล้างมือด้วยสบู่เป็นประจ า และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่
หน้ากาก อนามัย เป็นต้น 

ประการที่ ๖ สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจ าเป็นของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมทั้ง 
ให้คู่มือสนับสนุนเด็กส าหรับการเรียนทางไกล โดยให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางการเปิด-ปิด 
โรงเรียนอย่างไร เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ควรจัดท าคู่มือส าหรับผู้ปกครองส าหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ 
ดิจิทัลเพ่ือเรียนออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือ คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 

การเปิด-ปิดโรงเรียนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ “การศึกษาต้องปรับตัวอย่างไร 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-๑๙)” เพื่อให้เด็ก กลับมา
เรียนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้น แต่จะท าอย่างไรให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ 
ที่อาจต้องเรียนที่บ้านช่วงหนึ่ง แล้วสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลังสถานการณ์ระบาด ลดความรุนแรงลง 
รวมทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ซับซ้อน มากขึ้น 

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นี้ ควรจะต้องเปลี่ยนให้ทุก ๆ  
ที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องด า เนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ  
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ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรั บ  
ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม 
ของผู้ปกครอง และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก ส าหรับประเทศไทย ความท้าทายในการเปลี่ยน  
ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 
๒๐๑๙ (COVID-19) เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้  
ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และสื่อสารให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ  หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของไทย  
ในปัจจุบัน เน้นเนื้อหามาก ครูจ าเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพ่ือสอนได้ครบถ้วน และไม่เอื้อ 
ให้ นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) เท่าที่ควร และหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอน
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ครูจะต้องใช้เวลาสอน
มากขึ้น เพ่ือสอนให้ครบถ้วน การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้ง 
ผ่อนคลาย ตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนจะสามารถช่วยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นต่ าไว้ได้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแล้ว แต่ต้องเพ่ิม
ความชัดเจน ในการสื่อสารแก่ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยก าหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้” 
และ“ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชาแล้ว แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจ าเป็ นของแต่ละช่วงวัย 
และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธกิาร ควรให้ศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ครู โดยให้ค าแนะน าในการเลือกตัวชี้วัด
และเนื้อหานอกเหนือจากส่วนที่จ าเป็นเพ่ือให้เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ควรออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อส าหรับผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาท
ใหม่ และสามารถ ติดตามการเรียนรู้ของเด็กได้ นอกจากนี้ โรงเรียนต้องไม่ละเลยการให้ความรู้แก่
นักเรียนแต่ละช่วงวัย ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้จัดท าคู่มือไว้แล้ว 

๒) เพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบ 
การเรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะท าให้ครูสามารถออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ ด้วยแบบผสมผสาน (blended learning) โดยแนะน าการก าหนดจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- ชั่วโมงเรียนรู้ผ่านจอส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย 
(ปัญหาด้านสายตา) และพัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) 

- ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการท าใบงาน ชิ้นงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง   
- ชั่วโมงที่ครูและนักเรียนท ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 
นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้หน่วยงานอื่นๆ และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ 

ห้องสมุด ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุด  



๔๔ 
 

การเรียนรู้พ้ืนฐานให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ สื่อแห้ง) เพื่อให้นักเรียน
ทุกคน ทั้งที่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้ 

ในกรณีของประเทศไทยแม้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยได้เปิดให้มี 
ความยืดหยุ่นในการก าหนดชั่วโมงเรียน แต่ก็ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้าง
แข็งตัว และไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร ดังนั้น หากกระทรวงศึกษาธิการช่วยผ่อนคลายโครงสร้างเวลา
เรียนลง และเปิดช่องทางการสื่อสารให้ครูได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
สร้างความมั่นใจให้แก่ครูในการออกแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ยังสามารถ เปิดให้เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้และสื่อ  
การเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือก 
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กมากขึ้น 

๓) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนท่ีเหมาะสม ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ควรเริ่มต้นโดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะท า ให้ แผนการเรียนรู้  
มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์การระบาด เช่น ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ ๒ 
สัปดาห์ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินสถานการณ์การระบาด ทั้งนี้ หากครูสามารถ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบทั้งเทอมหรือทั้งปีก็จะช่วยให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ทักษะจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต ส าหรับในทางปฏิบัติการจัดหน่วยการเรียนรู้สามารถ  
จัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจ และยังสามารถบูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน 
หลังจากนั้นครูควรก าหนดค าถามส าคัญของแต่ละหน่วย และวางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน เลือกสื่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับเด็ก และสื่อสารกับพ่อแม่ 
ให้ทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป เนื่องจาก การเสริมทักษะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งค าถาม 
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมจะท าให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพ่ิมทักษะเหล่านี้ตามความต้องการของครูในแต่ละพ้ืนที่  
โดยอาจจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ช่วยพัฒนาศักยภาพครูให้ตรง 
กับทักษะที่ต้องการ และสนับสนุนให้มีการเพ่ิมทักษะให้แก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็น “โค้ชหน้างาน” ให้แก่ 
ครูต่อไป 

๔) ยกระดับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) เพ่ือไม่ให้ผู้เรียน 
เสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมี 
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ท าให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่อาจท าให้ไม่สามารถรู้
ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการค านวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อ 
การเรียนรู้ระยะยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไม่สามารถลดหรือละทิ้งในส่วนนี้ไปได้ ทั้งการประเมิน  
เพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) ของเด็กเพ่ือให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  
โดยจะสามารถให้ feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรงตามสถานการณ์ และการประเมิน 
ซึ่งท าให้ เกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) ของเด็ก โดยครูเปิดโอกาสให้ เด็กย้อนคิดถึง 



๔๕ 
 

กระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะท าให้เด็กมีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ 
ของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อเด็กเข้าใจตนเองก็จะเป็นโอกาสที่จะวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับ 
ผู้ปกครองและครูได้การประเมินเพ่ือพัฒนาทั้ง ๒ ลักษณะจึงต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างเด็ก 
ผู้ปกครองและครูมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ท าได้คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการรายบุคคล 
(personalized check-ins) เพ่ือติดตามการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพ่ิมการประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือน 
(self & peer assessment) เข้าไปด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยฝึกทักษะการสะท้อนคิดให้เด็กได้  
อีกทางหนึ่งด้วย 

การประเมินเพ่ือพัฒนาจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ  
(๑) มีการเสริมศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน (๒) มีการให้เอกชน และภาคประชา
สังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเข้ามาร่วมพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหม่ ๆ และ (๓) มีการ
เปิดเวที (platform) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เชี่ยวชาญ 

๕) การประเมินเพ่ือรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว้  
แต่ควรให้ น้้าหนักการประเมินโอกาสทางการเรยีนของผู้เรียนมากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ 
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันท าให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น คุณภาพ 
การศึกษาที่ผู้เรียนจะได้รับในแต่ละพ้ืนที่จะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้หรือทักษะแบบ
เดียวกันเพ่ือให้ เกิดความรับผิดรับชอบได้  มิฉะนั้นก็อาจส่งผลให้ เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑ์ข้อสอบวัดความรู้ (test-based) มาสู่การให้น้ าหนักกับตัวชี้วัด 
ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ (non-academic measure) มากขึ้น เช่น อัตราการเข้าเรียน (attendance rate) 
หรืออัตราการออกกลางคัน (drop-out rate) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้ที่สามารถใช้ 
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือลดภาระครู เช่น ใช้ระบบ Google Classroom บันทึกการใช้งาน ซึ่งจะช่วย 
ท าให้เขตพ้ืนที่สามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นด้วย 

๓.๒ มาตรการและแนวทางการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มี

การระบาด ไปทั่วโลกท าให้ต้องหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
หรือ Social Distancing จนน าไปสู่การปิดเมือง ปิดเศรษฐกิจ และปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา 
จึงกลายเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนจ านวนกว่า ๑.๕ พันล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
ทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาต่าง ๆ จึงต้องเร่งหาระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เพื่อตอบสนองให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงต่อสังคมถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหา  
มาโดยตลอด เพราะตระหนกัอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ 
ที่เข้าถึงและมีคุณภาพส าหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุดตามแนวคิด 

“การเรียนรู้น้าการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าทุกวิถีทาง เพ่ือให้การจัด การเรียนการสอนสามารถ

เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เท่าที่สภาพแวดล้อมจะอ านวยบนพื้นฐาน ๖ ข้อ คือ 
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๑) จัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง  
“การเปิดเทอม” หมายถึง การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้าน ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการ
ประเมิน สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

๒) อ านวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถ 
ไปโรงเรียนได้ 

๓) ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก
ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ทั้งหมด ๑๗ ช่อง เพื่อให้นักเรียนทุกระดบัชั้น สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ทั้งนี้ ไม่มีการลงทุนเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ใด ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่จ าเป็น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติแล้วให้เริ่มออกอากาศ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้  
เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน หรือถ้าสามารถกลับมาด าเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ 
แบ่งเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน ๑๕ ช่อง เป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน ๑ ช่อง และเป็นของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน ๑ ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัด ปกติ (SD) 

๔) ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการส ารวจความต้องการ ทั้งจากนักเรียน  
ครู และโรงเรียนไม่คิดเองเออเอง โดยให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง  
และกระทรวง จะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

๕) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยให้เอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กมากขึ้น รวมทั้ง 
มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะค านึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับ
ความรู้ ครบตามช่วงวัยของเด็ก 

๖) บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และท าให้ท่านได้รับ 
ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ให้ข้อมูลและย้ าว่า การเลื่อนเปิดเทอม 
ในมุมหนึ่ง ก็เป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็นับเป็นโอกาสและช่วงเวลา
ส าคัญในการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับ การศึกษาไทย 
จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยมีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้ 

- รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ โดยมี
การเรียนรู้ แบบ Onsite ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยจะมี
การเรียนรู้ หลักผ่านทางการ On Air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมี การเรียนรู้เสริมผ่านระบบ Online 

- นโยบายหลักที่น ามาใช้ คือ เพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ไม่จ าเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก เพ่ือให้นักเรียนผ่อนคลายลง ซึ่งนักเรียนมีเวลาพัก  
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ วัน และในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๓๗ วัน รวมทั้งสิ้น ๕๔ วัน 
ฉะนั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เรียนตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย.๖๓ เป็นเวลา ๙๓ วัน แล้วปิดภาคเรียน 
๑๗ วัน ส่วนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เรียนตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๖๓ - ๔ เม.ย. ๖๔ เป็นเวลา ๘๘ วัน แล้ว ปิดภาค
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เรียน ๓๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๔ ซึ่งจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๘๑ วัน ส่วนเวลาที่ขาด หายไป 
๑๕ วัน จาก ๒๐๐ วัน ให้แต่ละโรงเรียนสอนชดเชย ดังนั้น การเปิดเทอมปีการศึกษาหน้า จะกลับมา
ปกติในวันจันทร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ จะเริ่มทดสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในกรณีที่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ เนื่องจากไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้ 

- กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสัดส่วน ๘๐% 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพ้ืนฐานได้อีก ๒๐% หรือมากกว่าให้ทางโรงเรียนและคุณครู 
ในแต่ละพื้นที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม 

- การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้ที่วิดิจิตอล และ DLTV (Distance Learning 
Television) เป็นหลักซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบ
โต้ตอบ ออนไลน์เป็นสื่อเสริม 
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๓.๒.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสา้นักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียน  

การสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียน  
การสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น ๔ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม (๗ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ส ารวจความ
พร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถงึอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน รวมถึงขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จากส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือจัดการเรียน 
การสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน
จากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานีวิทยุ โทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดท า
สื่อวิดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และรวบรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและ แพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor ติวฟรี.com, e-Book เป็นต้น รวมถึงเตรียม
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับ
ระบบ Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓) จะทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่อง 
รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถม 
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้  
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอน 
ทางไกล จากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรงุและพัฒนา และ ประชาสัมพันธ ์
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะน าช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)  
ได้วางแผนไว้ส าหรับ ๒ สถานการณ์ นั่นคือ 

 - สถานการณ์ที่ ๑ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะจัด 
การเรียนการสอนด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ 
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา และ 
  - สถานการณ์ที่ ๒ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คลี่คลายลง จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในโรงเรียน โดยให้เว้น 
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ยึดหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมีแผน 
เตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

ระยะที่ ๔ การทดสอบและการศึกษาต่อ (๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนั่นคือกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS GAT PAT) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ  เกี่ ยวกับการทดสอบ O-net  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิารดูแลและรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวนั้น ได้มีการจัดท า Platform 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นเวทีเชื่อม ๑๗๖ หน่วยงาน และโยงคนพิการทั้งประเทศ ให้สามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็น ห้องเรียน เปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู” โดย Platform นี้ จะสามารถท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเรียนรู้วิธีการดูแล พัฒนาผู้เรียน 
ที่พิการ ตามแบบต่าง ๆ ต่อไปได้ ทั้งยังสามารถบรรจุสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การให้ ค าปรึกษา 
แนะน า และเรื่องอื่น ๆ ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้ด้วย ทั้งนี้ 
Platform ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ คือ เมื่อค้นหาเข้าไปก็จะทราบข้อมูลว่าจังหวัดนี้มีคน พิการ
ประเภทใดบ้าง มีกี่คน บ้านอยู่ที่ไหน เป็นต้น โดยด าเนินการได้แล้ว ๓ จังหวัด และจะขยายผลให้ 
ครบทุกจังหวัด 

๓.๒.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในส่วนของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้มีการจัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส าหรับ
ผู้เรียนในทุกระดับ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น ๔ รูปแบบ 

๑) จัดการเรียนผ่านเอกสารต้าราเรียน โดยให้ครูท าการสอนผ่านเอกสาร 
ต าราเรียน หนังสือเรียน และชีทสรุปต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน (Basic) ที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพ่ิมเติมมาก 
เนื่องจากมีเอกสารและหนังสือต าราเรียนแจกฟรีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจแบ่งเป็น 
กลุ่มย่อย ที่มีจ านวนคนไม่มาก สลับกันมาเรียน หรือใช้ช่องทางสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ Line ข้อความ 
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการให้ครูไปพบผู้เรียนที่บ้านบ้างตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถด าเนินการได้ทันที 

๒) จัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ถือเป็น
การจัด การศึกษาแบบสากล เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนสามารถเข้าถึงช่องทางโทรทัศน์ได้มากกว่าร้อยละ 
๙๐ แล้ว โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกวิชา ทั้งในภาคทฤษฎี
และ ภาคปฏิบัติขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังช่องทางออนไลน์อื่นเพ่ิมเติม เช่น 
FACEBOOK YOUTUBE ให้สามารถดูไปพร้อมกันได้ เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด 

๓) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมฟรีที่ให้บริการ เช่น 
Zoom , Microsoft Team ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีระบบและ
บทเรียน การสอนแบบออนไลน์ ที่พร้อมใช้อยู่บ้างแล้ว ก็สามารถด าเนินการต่อเนื่องได้ทันที และจะ
พัฒนา เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถแบ่งปันให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่น ๆ มาใช้งานร่วมกันได้ตามความ
เหมาะสมพร้อมทั้งจะผลักดันการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล ไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เท่านั้น 
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๔) จัดการเรียนผ่านการสอนสด (Live) ที่ผ่านมาอาชีวะยังขาดแคลนครู
หลายสาขา เช่นสาขาช่างอากาศยาน ซึ่งต้องจ้างวิทยากรภายนอกมาสอน ดังนั้น จึงจะใช้โอกาสนี้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยถ่ายทอดการสอนของครูและวิทยากรชั้นน าในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือให้ผู้เรียนจาก
วิทยาลัยอื่นได้ เรียนไปพร้อม รวมทั้งจะพัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวะที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบการสอน 
เช่น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เป็นต้นแบบการสอนการบิน เป็นต้น 

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ยังมีความแตกต่างไปจากการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คือ มีภาคปฏิบัติ หรือฝึกประสบการณ์ หากในช่วงเวลาเปิดเรียนแล้ว ภาคทฤษฎียังไม่
สามารถเปิดท าการสอน ตามปกติได้ ในส่วนของภาคปฏิบัติยังคงสามารถจัดระเบียบการเข้าใช้ได้
ตามปกติ โดยอาจจะแบ่ง ให้กลุ่มผู้เรียนมีจ านวนน้อยลง และเข้าเรียนตามรอบเวลา ให้สอดคล้องกับ
จ านวนผู้เรียนและ ความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 

นอกจากนี้  ยังวางแผนพัฒนาครูอาชีวะของรัฐกว่า ๓๐ ,๐๐๐ คน  
และเอกชนกว่า ๙,๐๐๐ คน เพ่ือให้เป็นครูพ่ีเลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ไปยังครูเครือข่ายอาชีวศึกษาทุกคน
ต่อไปใน ๓ ทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาจีน และทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) ช่วงปิดเทอมนี้ด้วย 

๓.๒.๓ แนวทางการจัดการเรยีนการสอนของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ในส่วนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุม  และ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัด
ประชุมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยการ
น าเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพ่ือความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะท างาน รมช.ศธ., 
นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ผู้แทนสถานศึกษา หน่วยงาน ส านักพิมพ์ และสถาบันต่าง ๆ 
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ รมช.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ สช. พัฒนาความ
ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ศธ.พยายาม
อย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ เพราะ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” โดยในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
สช.ได้ เปิดตัวเว็บไซต์  “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” https://odlc.opec.go.th ด้วย
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดการศกึษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมการเรียนการสอนออนไลน์ของ ๕ สถานศึกษาเอกชน 
ชั้นน า (รร.เซนต์คาเบรียล, รร.กรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์, รร.มัธยมยานากาวา, รร.วรรัตน์ศึกษา 
และ ๑๖๘ ติวเตอร์ออนไลน์) ทั้งแบบออนไลน์ และบันทึกเทป มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ป.๑-ม.๖  
ทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ สช.ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ๘ แห่ง เพ่ือน าแพลตฟอร์ม
และเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ที่ทันสมัยและครอบคลุมการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา มาใช้ในการเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ดังนี้ 
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๑. บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ Web portal Aksorn On-Learn ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๖ เดือน 

๒. บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จ ากัด สนับสนุนเนื้อหาบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา กว่า ๑๕๐ บทเรียน สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
ตลอดจนการติวข้อสอบในทุกระดับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่  ๑ กรกฎาคม-๓๑ตุลาคม ๒๕๖๓  
รวมระยะเวลา ๔ เดือน 

๓. บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด – ร่วมแชร์การอบรมครู ป.๑-๖  
วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting และคลิปบทเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ป.๑-๖ ประกอบการใช้หนังสือ Young Star กว่า ๑๖๐ ตอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด – ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาระบบ eDLRU ใน ๘ กลุ่มสาระ 
ของนักเรียนทั่วไป ป.๑-๖ และส าหรับนักเรียนต้องการพิเศษ , บทเรียนและห้องเรียนออนไลน์  
๗ บทเรียน, คลิปการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครู อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การน าหลักสูตร
ไปใช้ เป็นต้น รวมทั้งบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.๑-๓ ในระยะเวลา ๓ เดือน 

๔. บริษัท ไอดี ไดร์ฟ จ ากัด สนับสนุนแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน อาทิ ข้อมูลนักเรียน การบริหารจัดการ เป็นต้น และการอบรมครู ให้สามารถออกแบบเนื้อหา
ออนไลน์ได้ เอง ผ่านระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  (School Communication : SCOM)  
ซึ่งเชื่อมต่อหลักสูตรระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เชื่อมโยงหลักสูตร การออกแบบ
การเรียนการสอน ออกแบบและสร้างวิดีโอ เพ่ิมเอกสารได้อย่างหลากหลาย จัดการเรียนออนไลน์ 
แบบ Realtime, Live, Streaming ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จัดสอบ และประเมินผล 
ออกใบรับรอง เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๑ เมษายน ๒๕๖๔  
รวมระยะเวลา ๑ ป ี

๕. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สนับสนุน
คลังความรู้และสื่อการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SciMath (www.scimath.org)  
ทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ ภาพ บทความ โครงงานวิทยาศาสตร์ e-Book เกมวิทยาศาสตร์ แอพพลิเคชั่น
ส าหรับครูและนักเรียน ป.๑-ม.๖ กว่า ๕,๐๐๐ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ – ๑ เมษายน ๒๕๖๔รวมระยะเวลา ๑ ป ี

๖. บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด (วพ.) อนุญาตให้ดาวน์โหลด 
แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระวิชา ป.๑-ม.๖ ได้ทาง wpp.co.th พร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
PowerPoint แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตลอดจนดาวน์โหลดหนังสือเรียน e-Book รายวิชาพ้ืนฐาน  
ทุกระดับชั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๑ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑ ปี 

๗. บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่  จ ากัด สนับสนุนแอพพลิเคชัน Easy 
Learning Music Application พร้อมคู่มือ และวิธีสอน ซึ่งเป็นสื่อการสอนบรรเลงดนตรีสากลอย่าง
ถูกต้อง ทั้งเปียโน ระดับ ป.๑-ม.๖, วงสตริงคอมโบ อาทิ กีต้าร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด 
กลองชุด เปียโน , วงโยธวาทิต เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้เรียนเปียโนแอพพลิเคชัน Easy 



๕๕ 
 

Learning Music Application ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ (User) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ user 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๖ เดือน 

๘. โรงเรียนทิวไผ่งาม และนานาชาติ แคนาเดียน ประเทศไทยสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยี “ห้องเรียนเสมือนจริง” ผ่านระบบออนไลน์ รองรับจ านวนผู้เรียน ๔๐ คน พร้อมอบรมครู 
ให้สามารถผ่านห้องเรียนเสมือนจริงได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนการเรียนการสอน ๘ สาระวิชา ระดับ  
ป.๑-ม.๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑ ปี
ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม เรียนฟรี  
ท่ีบ้าน ปลอดภัย ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และให้เด็กทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ได้ด าเนินการติดต่อประสานกับ ZOOM.US เพื่อขอใช้ Application Zoom เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชน จ านวน ๕,๐๐๐ License ในโครงการ Thaiappe Zoom Education ในระยะเวลา 
๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท าให้โรงเรียนเอกชนได้สามารถใช้
ช่องทางการเรียนออนไลน์ได้แบบเสมือนจริงที่ ครู และนักเรียนทุกคน สามารถเรียนรู้ในบทเรียน  
ที่ครูผู้สอนออกแบบการเรียนได้พร้อมกันทุกคน หากแต่บางส่วนที่ผู้ปกครอง ครอบครัวนักเรียนอาจมี
ปัญหาในการเรียนออนไลน์  โรงเรียนจะด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในการสนับสนุน  
การเรียนด้วยแบบเรียน ใบงาน หรือกิจกรรมที่ครูด าเนินการมอบหมายให้นักเรียนเป็นรายบุคคล  
ด้วยหวังว่าในระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19) 
จะไม่ปล่อยเวลาของการเรียนรู้สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ 

๓.๒.๔ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ  
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลและรับผิดชอบส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไว้ ดังนี้ 

๑) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV : Education Television Station) 
เป็นหลัก ในการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษา เพ่ือตอบโจทย์การจัดศึกษาตลอดชีวิต 
ส าหรับผู้เรียน ทุกช่วงวัย ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นรายการ ETV ติวเข้มออนไลน์ 
โดยได้คัดสรร ครูที่มากไปด้วยความสามารถและติวเตอร์ระดับประเทศ มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ให้ความรู้ ในทุกสาระวิชา รายการภาษาเพ่ืออาชีพ รายการเพ่ือผู้สูงอายุ รายการเสริมทักษะส าหรับ 
ผู้พิการ รายการทักษะอาชีพดิจิทัล เป็นต้น โดยได้คัดสรรส่งตรงถึงบ้าน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์  
แห่งประเทศไทย (NBT) รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ EV ด้วย 

๒) สถาบันการศึกษาทางไกล ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีทางไกล วางแผน พัฒนา
รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น และช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความน่าสนใจ 



๕๖ 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ เพราะเรามีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา 
อย่างทั่วถึง 

๓.๓ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 
การศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ สามารถเรียนรู้

ได้ด้วย ตนเองตลอดชีวิต ระบบการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการเรียน  
ในห้องเรียนมีอยู่ มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม  
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษานับว่ามีความส าคัญ
อย่างมาก ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนออนไลน์ 

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนในรูปแบบใหม่  
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยท าการสอน นอกจากนี้ ความหมายอีกนัยหนึ่งยังหมายถึง การเรียน
ทางไกล การเรียนผ่านเว็บไซต์อีกด้วย โดยที่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)  
จะเป็นเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต 
หรือไอแพดเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มี
ปฏิสัมพันธ์ คุณภาพสูง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวติให้กับประชากร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน 
ได้ตามความชอบและความสนใจของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสียง VDO และ Multimedia อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser  
ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ 
เดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail Chat Social Network Line Messenger  
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะส าหรับทุก ๆ คนที่จะได้เข้าถึงสื่อและได้เรียนรู้ 
ตลอดเวลา 

ลักษณะส้าคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) 
๑) ผู้ เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ที่ ใดก็ได้ เรียนเวลาก็ได้ ตามความสะดวกของผู้ เรียน 

เป็นส าคัญเนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒) มีสื่อทุกประเภทที่น าเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง VDO ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังท าให้เหตุภาพ 
ของเนื้อหาต่าง ๆ ง่ายดายมากขึ้น 

๓) ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ 
๔) เนื่องเอกสารบนเว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่น ๆ ท าให้ขอบเขต 

การเรียนรู้ กว้างออกไปและเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น 
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)  
๑) ช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการเรยีนการสอน เนื่องจากไม่ได้จ ากัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น   
๒) เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล 
๓) เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
๔) ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น 
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สรุปแล้ว การเรียนรู้แบบออนไลน์  เป็นการเรียนที่มีความมีความยืดหยุ่นสูง 
เพราะฉะนั้น ผู้เรียนจ าต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ หากสนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการรับรู้จริงและมุ่งมั่นอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็จะ
สามารถ ซึมซับเรื่องนั้น ๆ ได้เอง 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ในปัจจุบัน อาทิ 
๑. การศึกษาแบบ DLTV (Distance Learning Television)มูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และเริ่มออกอากาศการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นปฐมฤกษ์ครัง้แรกในวนัที ่
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยพระองค์ทรงพระราชทานทุนประเดิมและตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ให้เป็นตรา 
ของมูลนิธิฯ สืบมา 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู  
ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขาของโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล มีโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ใน
ชนบทห่างไกล อาทิ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กว่า ๑๕,๐๐๐ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า ๕,๐๐๐ แห่ง และอื่น ๆ ท าให้ครู 
และนักเรียนได้รับโอกาสเพ่ิมขึ้นกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ คน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ 
อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม นอกจากนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ยังมีส่วนช่วยพัฒนาครูปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ ด้วยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจน
การศึกษาสายอาชีพ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับคนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ที่ประสบความส าเร็จ มาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปี 

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ 
ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  “เราจะสืบสาน รักษา  
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่า 
การพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการด าเนินงานให้ทันสมัย แต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดา
เพื่อแก้ปัญหาความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษาใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้การศึกษาสร้างคนไทย
ให้มีคุณลักษณะส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มันคงเข้มแข็ง มีอาชีพ 
มีงานท า และ เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  
อันสอดคล้องกับ สภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย อีกทั้ งปรับ 
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การออกอากาศการเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นต้น ระดับคือ อนุบาล ๑ – ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑ – ๓ 

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทาง ไกล 
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ น าโดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิ ฯ ได้น้อมน าพระราโชบายมาปฏิบัติ มีการพัฒนาระบบการด าเนินงานรูปแบบใหม่ทั้งโครงสร้าง
การบริหารงานภายในองค์กร และระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW 
DLTV) เพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมี 
การพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นการพัฒนาใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๑.๑) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
๑) การพัฒนาระบบการผลิตและการออกอากาศ โดยการเปลี่ยนระบบ 

การผลิตและ การแพร่ภาพออกอากาศจากระบบมาตรฐาน Standard Definition (SD) เป็นระบบความ
คมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อให้การถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงอาคาร ให้เป็นอาคารสถานีวิทยุ 
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตรายการ ในห้องควบคุม (Control 
Room) ห้องตัดต่อรายการ (Edition Station) ห้องเรียนต้นทาง ห้องบันทึกรายการฉากจริง (Real Set 
Studio) และห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง (Virtual Studio) ติดตั้งระบบบีบอัดสัญญาณภาพ 
และเสียงในห้อง Present Room และห้อง Technical Operations Center ติดตั้งอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
อัตโนมัติในห้อง Present Room 

๒) การพัฒนาห้องเรียนที่ใช้ออกอากาศ (Studio Room) โดยปรับปรุง
อุปกรณ์และสิ่ง อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนของห้องเรียนต้นทาง ณ โรงเรียนวังไกลกังวล 
เพ่ือให้ครู สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนโรงเรียนปลายทางมีความ
เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางที่ใช้ออกอากาศให้เหมาะสมกับการจัด 
การเรียนรู้ ติดตั้ง กระดานอัจฉริยะ (Smartboard) เพ่ือให้ครูและนักเรียนต้นทางสามารถเขียนเนื้อหา
การเรียนการสอน ผ่านกระดานอัจฉริยะ ติดตั้งกล้อง Robot (Robot Camera) ส าหรับจับภาพ 
ขณะนักเรียนท ากิจกรรม ท าให้นักเรียนปลายทางเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

๓) การพัฒนาเพ่ิมช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้น
มามูลนิธิฯ ได้ใช้การถ่ายทอดสัญญาณจากดาวเทียมเป็นช่องทางหลักในการให้บริการ มาถึงในปัจจุบัน 
มูลนิธิฯ ได้เพ่ิมช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน 
ให้ได้มากยิ่งขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรับชมรายการได้ตามความต้องการใช้งาน (On Demand) 
อีกด้วย 

๔) พัฒนารูปแบบการออกอากาศ มูลนิธิฯ ได้ปรับรูปแบบการผลิตจาก 
การถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปแล้วน าไปออกอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมเติม 
สื่อการสอนที่น่าสนใจและแก้ไขข้อผิดพลาดได้หลังการบันทึกเทปแล้วรวมทั้งจะได้น าเทปที่ได้ตัดต่อ 
อย่างสมบูรณ์แล้วไปบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ เพ่ือให้ครูโรงเรียนปลายทางสามารถศึกษาเนื้อหา
และเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอนได้ล่วงหน้า 
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๕ )การป รับ ผั งรายการใหม่ ให้ ค ลอบคลุ มการเรีย น รู้ ต ลอดชี วิ ต 
ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลโดยให้ครอบคลุม 
การจัดการศึกษาส าหรับ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของประชาชน ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย และตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานท าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑.๒) พัฒนารูปแบบการสอนออกอากาศให้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และพัฒนาเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ถ่ายท้ารายการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ 

๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป
ในหัวข้อต่าง ๆ 

๒) การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนต้นทางเพ่ือเสริมสร้าง 
ผลการเรียนรู้ของ ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการท าStoryboard เพื่อให้ครูผู้สอนออกอากาศ 

๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการออกอากาศ เพ่ือให้ครูผู้สอนออกอากาศ
โรงเรียนวังไกลกังวลและเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกอากาศมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัด
กระบวนการเรียน การสอน และการถ่ายทอดออกอากาศได้อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ 

๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่าน ดาวเทียมทั้งในส่วนกลาง และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้ง
ครูโรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีสัมพันธภาพอันดี รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
ขององค์กรและร่วมสร้างค่านิยมเชิงบวกร่วมกันอันจะน าไปสู่การเกิดความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อสร้างประสิทธิผลมากที่สุดในการท างาน 

๑.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม 

๑) อบรมแนวทางการน าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ 
ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (DLTV TELETRAINING) 

๒) การสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับ
โรงเรียนปลายทางและจัดสรรอุปกรณ์ส าหรับการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้กับ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมินที่ไม่มีความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์
ปลายทาง สื่อการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนปีละ ๑,๕๐๐ แห่ง โดยเริ่ม 
ในปี ๒๕๐๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย (กศน.) 
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๒. การเรียนออนไลน์แบบ WBI หรือ Web Base Instructionเป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในรูปแบบของ Web Knowledge Based โดยใช้เทคโนโลยีทางของ Webpage  
เป็นศูนย์กลางในการน าเสนอเนื้อหา หรือ ด าเนินกิจกรรม หรือที่เรานิยมเรียกกันติดปากว่า “การเรียน 
การสอนแบบ Online” นั่นเอง ปัจจุบันมีผู้ ให้ความส าคัญและมีการน า เอาเว็บมาใช้ประโยชน์  
เพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกว่า  
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning) เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) 
อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Inter-Based Training) และเวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน ( W-Based Instruction) 
เป็นต้นการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมี ระบบ 
โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจัด เป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือ 
น ามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอน 
ทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย 

การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web base Instruction) หมายถึง การผนวก
คุณสมบัติ ไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย เวิล์ดไวด์เว็บ เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการ
เรียนในมิติ ที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน (Learning without 
Boundary) การใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้น หมายถึง การ
สนับสนุน ศักยภาพการเรียนด้วยตนเองตามล าพัง (One Alone) กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเลือกสรร
เนื้อหา บทเรียนที่เรียนอยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลัก ด้วยเนื้อหาอื่น 
ที่เกี่ยวข้องรูปแบบการเชื่อมโยงนี้เป็นได้ทั้งการเชื่อมโยง ข้อความไปสู่เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสื่อ
ภาพ และเสียง การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถควบคุมการเรียน  
ด้วยตนเองได้ โดยเลือกล าดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการ และเรียนตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม
และตนเองสะดวก 

การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อ สาร 
หรือระบบ อินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บจะมีวิธีการใช้ใน ๓ ลักษณะ คือ 

๑) การน้าเสนอ (Presentation) เป็นไปในแบบเว็บไซด์ที่ประกอบไปด้วย
ข้อความ ภาพ ภาพกราฟิก ซึ่งสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสมในลักษณะ ของสื่อ คือการน าเสนอ
แบบสื่อทางเดียว เช่น เป็นข้อความ การน าเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความภาพกราฟิก บางครั้งจะอยู่ใน
รูปแบบ PDF ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ การน าเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร์ หรือวีดีโอ (แต่ความเร็วจะไม่เร็วเท่ากับวีดีโอเทป) 

๒) การสื่อสาร (Communication)การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ทุกวัน 
ในชีวิตซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น  
การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน 

๓) การก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Dynamic Interaction)เป็นคุณลักษณะส าคัญ
ของอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ การสืบค้น การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ และการตอบสนอง
ของมนุษย์ในการใช้เว็บ 
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การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะการจัดการเรียน ที่ผู้เรียน  
จะเรียน ผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่าย 
เพ่ือการศึกษา เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได้ และผู้เรียนแต่ละคน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน  
หรือผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ ทันทีทันใด เหมือนการเผชิญหน้ากันจริง ๆ หรือเป็นการส่งข้อความฝากไว้  
กับบริการไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกันเองหรือกับผู้สอน 

การเรียนรู้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนรู้บนเว็บ กระท าได้หลายลักษณะ 
เช่น การท าโครงการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันในกระดานข่าว การแสดงความคิดเห็น  
ในกระทู้ทางวิชาการ การท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม การท าโครงงานร่วมกัน เป็นการร่วมกัน
สร้างสรรค์ ผลงานในเรื่องที่สนใจร่วมกัน นอกจากนี้ วิธีการเรียนรู้บนเว็บมีประสิทธิผล คือ การเรียนรู้
ร่วมกันบน เว็บ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนท างานด้วยกันเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของงานร่วมกัน ผู้เรียนแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้อื่นเท่ากับของตนเอง 

บทเรียนบนเครือข่าย หรือ WBI เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากรากฐานของ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ยึดหลักการที่ส าคัญที่เรียกว่า ๔ Is อันได้แก่ 

- Information คือ ความเป็นสารสนเทศในตัวเอง  
- Interactive การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  
- Individual คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- Interactive คือ การตอบสนองโดยทันที 
โดยลักษณะของบนเรียนบนเครือข่าย WBI ที่พิเศษ ก็คือ WBI สามารถน าเสนอ

ช่องทางเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ทันที โดยอาศัยคุณลักษณะของ web browser มีส่วนที่เอื้อต่อการติดต่อกัน
ระหว่างผู้เรียน กับผู้สอนได้โดยตรง ครูผู้สอนใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์แนะน าสาระเนื้อหาเพิ่มเติม 
หรือแนะน าหรือสอนเพ่ิมเติมเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว บทเรียนสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
สาระเนื้อหาได้ง่าย ท าให้รูปแบบของบทเรียนบนเครือข่าย เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการศึกษาทางไกล 
และนับได้ว่า WBI เป็นรูปแบบการศึกษาที่มีความส าคัญ มีบทบาทต่อระบบการจัดการศึกษาในสังคม 
การเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนบนเว็บที่เรียกว่า WBI ได้มี
การพัฒนา ออกไปหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ แต่ทั้งนี้ ยังอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายและการ
สื่อสารเป็น หลัก โดยน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หลากหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป 
อาทิ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning : WBL) เว็บฝึกอบรม (Web-Based 
Training : WBT) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Inter-Based Training) เวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based 
Instruction) หรือชื่อ อื่น ๆ อีก แต่ชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ web-Based Instruction และ 
Web-BasedTraining 

การเรียนการสอนบนเว็บ (web-based instruction) เป็นการบูรณาการกัน
ระหว่าง เทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้และ การแก้ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการสอน  
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การเรียนการสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการส่งเสริมให้เกิด 
ความเสมอภาคกันทางการศึกษาและส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ 
ที่กระตือรือร้นและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

โดยสรุปแม้ว่า WBI จะมีพัฒนาการมาจาก CAI ที่ เปี่ยมไปด้วยกระบวนการ 
หลักการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เป็นระบบที่มีขั้นตอน มีการโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันพบว่า 
Website ที่พัฒนา WBI จริง ๆ มีน้อยมาก อันมีสาเหตุมาจาก WB(ที่แท้จริง) ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเว็บที่
หลากหลาย รองรับการเรียนรู้จากผู้เรียนที่มีความแตกต่าง กระบวนการออกแบบที่ต้องผนวกรวมกับจิต
วิญญาณครูลงไปในตัวระบบ WBI ต้องออกแบบระบบการช่วยเหลือ ส่วนสนับสนุนต่างๆ ที่พร้อมรองรับ
การร้องขอ และองค์ประกอบอื่น ๆ อีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จึงท าให้ผู้พัฒนาบทเรียนรูปแบบ WBI 
แท้ ๆ มักมีน้อย ส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะอิงหลักการบางส่วนเท่านั้น และด้วยความยืดหยุ่นของ e-learning 
จึงท าให้มีผู้พัฒนา e-learning มากกว่า WBI และหากเทคโนโลยีของ LO (Learning Object) ได้มีการ
พัฒนาจนรองรับในการสร้าง Content ได้ง่ายขึ้น LO ก็จะเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้ ระบบ WBI 
กลับมา เป็นฐานการศึกษาเรียนรู้ที่เปี่ยมประสิทธิภาพอีกในอนาคต 

๓. ระบบ e-Learning (Electronic learning)คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของ E-learning ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกัน 
คือใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตามความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี 
ส าหรับผู้เขียนให้ความหมายของ E-learning ว่าเป็น “การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ อินเทอร์เน็ตเข้ามา
ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิผล” E นั้นย่อมาจาก Electronic ส่วนค าว่า learning  
มีความหมายตรงตัวว่าการเรียนรู้  เมื่อน ามารวมกัน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ 
และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ
มัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน 
สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ  
โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail web-board chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน 
เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

การน้า e-Learning ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
(๑) สื่อเสริม (supplementary) นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning 

แล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น จากเอกสารประกอบการสอน  
เป็นต้น การใช้ e-Learning ในลักษณะนี้ผู้สอนเพียงต้องการให้ผู้เรียนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งส าหรับ 
การเข้าถึง เนื้อหา: 

(๒) สื่อเติม (complementary) ผู้สอนออกแบบเนื้อหาให้ผู้ เรียนเข้าไปศึกษา
เนื้อหา เพ่ิมเติมจาก e-Learning 

(๓) สื่อหลัก (Comprehensive replacement) เป็นการน า e-Learning ไปใช้ใน 
องค์ประกอบของ e-Learning 
(๑) ระบบบริหารการเรียน หรือ LMS ซึ่งย่อมาจาก e-Learning Management System  
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ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและการก าหนดล าดับของเนื้อหาในบทเรียน แล้วน าส่งผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ซึ่งรวมไปถึงขั้นตอนการประเมินผล ควบ คุม และ สนับสนุนการ
ให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน ระบบบริหารการเรียนจะท าหน้าที่ตั้งแต่ผู้เรียนเริ่มเข้ามาเรียน โดยจัดเตรียม
หลักสูตรบทเรียนทั้งหมดเอาไว้พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียน เมื่อผู้เรียนได้เริ่มต้น บทเรียนแล้ว
ระบบจะเริ่มท างานโดยส่งบทเรียนตามค าขอของผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปแสดงที่ web 
browser ของผู้เรียน จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความก้าวหน้า รวมทั้งสร้างรายงาน กิจกรรม
และผลการเรียนของผู้เรียนในทุกหน่วยการเรียนอย่างละเอียด จนกระทั่งจบหลักสูตร 

(๒) เนื้อหารายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา 
ตรงกับความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงาน
เมื่อจบ บทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า 

(๓) การติดต่อสื่อสาร มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครู อาจารย์ผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้น 
เรียนคนอื่น ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทช่วงเวลา 
เดียวกัน (Synchronous) ได้แก่ chat และประเภทช่วงเวลาต่างกัน (asynchronous) ได้แก่ web 
board, e-mail 

(๔) การสอบ/วัดผลการเรียน (Evaluation) โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็น
การเรียน ในระดับใด หรือเรียนวิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ/การวัดผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ  
การสอบ/ วัดผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบ e-Learning เป็นการเรียน
ที่สมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นต้องวัดระดับความรู้ก่อนสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียน 
หลักสูตร ที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด ซึ่งจะท าให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อเข้า สู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบ
หลักสูตร 

๔. ระบบ Google Classroomเป็นบริการส าหรับ Google Apps for Education 
ซึ่งเป็น ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงาน
ได้โดยไม่ ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google 
เอกสาร ส าหรับผู้เรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ส าหรับแต่ละงาน 
และผู้เรียน แต่ละคนเพ่ือช่วยจัดระเบียบให้ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบ้างในหน้างาน 
และเริ่มท างานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท า งานเสร็จ 
หรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Google 
Classroom 
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ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom 
๑) ตั้งค่าได้ง่ายดาย ผู้สอนสามารถเพิ่มผู้เรียนไดโ้ดยตรง หรือแชร์รหัสเพ่ือให้ผู้เรียน

เข้าชั้นเรียนได้การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว 
๒) ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ท าให้ผู้สอน

สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วในที่เดียวกัน 
๓) ช่วยจัดระเบียบ ผู้เรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหา 

ส าหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ 
๔) สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom ท าให้ผู้สอนสามารถส่งประกาศและเริ่มการ

พูดคุย ในชั้นเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคาถามในสตรีมได้ 
๕) ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่น ๆ ของ Google Apps for 

Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของผู้เรียนในการโฆษณา  
และให้บริการฟรี ส าหรับมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบอื่นอีกมากมายที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น Zoom Meeting หรือ Cisco WebEx Meeting ซึ่งเป็นระบบประชุม
ทางไกลที่สามารถน าเสนอเอกสารข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ได้พร้อมกับค าบรรยาย ซึ่งเป็นระบบประชุม 
ที่สามารถใช้ประยุกต์ในการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาหากมีประเด็น
สงสัยหรือไม่เข้าใจเป็นระบบทีส่ามารถใช้ในการสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
และในอนาคตอาจมีการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ขึ้นมารองรับการเรียนรู้ได้อย่าง 
กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

๓.๔ บทวิเคราะห์แนวทางในการบริหาร และการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่กระทบต่อ กระบวนการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษานั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้
ความส าคัญและ ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์แนวทางในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่เหมาะสมกับ สังคมไทย แยกตามระดับประเภทโรงเรียนได้ ดังนี้ 

๓.๔.๑. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา  
๑) ระดับปฐมวัย 

๑.๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการศึกษาเอกชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยโดยการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด า เนินชีวิต 
ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน สุขภาวะจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสังคมไทย 

๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา สถานศึกษาปรับ
หลักสูตรและ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทย รวมทั้ง
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การดูแลรักษา ความสะอาด และสิ่งแวดล้อม จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะ 
การใช้ชีวิตประจ าวัน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ด้านการดูแลรักษาระยะห่างทางสังคม การมีวินัย ดูแลตนเองและผู้อื่นให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑.๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิด
และกิจกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติ  
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ตามกระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนา) ด้วยการลง มือปฏิบัติจริง ในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาเลือกจัดประสบการณ์
ให้กับผู้เรียน 

๒) ระดับประถมศกึษา 
๒.๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการศึกษาเอกชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทย โดยการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันที่ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน การท า
กิจกรรมพอเพียง ผู้บริหาร ครูทั่วไป ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและชักจูงผู้เรียนให้มีระบบการคิด
วิเคราะห์ มองเห็นผลดีของ การปฏิบัติตนตามนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 
ในการดูแลรักษาป้องกันในหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ให้เห็นตัวอย่าง 
จากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในแต่ละวัน  
มาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal) น าพฤติกรรมเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  
สุขภาวะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษาและสังคมไทย ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ 
ในเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่ส าคัญในการประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้และการประเมินผลตามหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ที่เพ่ิมเติมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านชมรม และชุมนุมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมรณรงค์หรือปฏิบัติตน ตามแนวทางนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในการ
ดูแลรักษาป้องกันตามหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน 

๒.๒) การพัฒนาหลักสตูรระดับชัน้เรียนและสถานศึกษา 
(๑) เพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน รักษา 

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในแต่ละวัน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต 
(New Normal) 

(๒) จัดกิจกรรม โครงงาน ศึกษาค้นคว้า วิธีการปฏิบัติตน การดูแล 
ป้องกัน รักษา ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในแต่ละวัน มาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต  
(New Normal) 

(๓) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานสาธารณะแก้ปัญหา ค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติตน การดูแล ป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในชุมชนท้องถิ่น  
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(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม ชุมนุม ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๒.๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์
พระราชา (เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา) หรือกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS/GPAS & Steps) ฝึกให้
ผู้เรียน สร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด หลักการ ผ่านโครงงานเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับการค้นหา
วิธีการ ปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ในระดับ
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน  

๓. ระดับมัธยมศึกษา 
๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการศึกษาเอกชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ที่เหมาะสม 
กับสังคมไทยจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรมพอเพียง 
ผู้บริหาร ครูทั่วไป ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและชักจูงผู้เรียนให้มีระบบการคิดวิเคราะห์ 
มองเห็นผลดี ของการปฏิบัติตนตามนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในการดูแล 
รักษาป้องกันในหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ า วัน กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ในสถานศึกษาทุกระดับชั้น นักเรียนสามารถรวมกลุ่มเลือกท า โครงงานที่สนับสนุนส่งเสริมความรู้ 
และทักษะกระบวนการ ที่ได้เห็นตัวอย่างจากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในแต่ละวันมาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal) และความเคยชิน 
พร้อมด้วยการเติมเต็มเนื้อหา หลักสูตรที่ยังไม่ได้สอนในระดับชั้นเรียนให้ครอบคลุมสาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมทั้งสาระทางด้าน สุขศึกษาและพลศึกษาน าพฤติกรรมเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
สุขภาวะในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาและสังคมไทย ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ 
ในเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่ส าคัญในการประเมิน 
พฤติกรรมผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้และการประเมินผลตามหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เพ่ิมเติม ควรต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ที่ผ่านชมรมและชุมนุมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน 
ได้ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือปฏิบัติตนตามแนวทางนโยบาย มาตรการ หรือข้อก าหนด 
ของหน่วยงานราชการในการดูแล รักษาป้องกัน ตามหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชี วิต 
ประจ าวัน อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน 

๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น เรียนและสถานศึกษา ถ้าส่วนใด 
ในหลักสูตร มีความสัมพันธ์กันชัดเจนทั้งเนื้อหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาวะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ให้จัดลงในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาของแต่ละสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งเนื้อหาสาระการสอนตรงและแบบบูรณาการในหน่วยการเรียนการรู้ตามสาระ
วิชาต่าง ๆ ที่เห็นเหมาะสม ซึ่งอาจจะด าเนนิการในรปูแบบของรายวิชาหลักรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดสาขา 
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม หรือจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือวิธีการอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน 
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๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา 
(เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา) หรือกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS / GPAS 5 Steps) ฝึกให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ระดับความคิดรวบยอด หลักการ ผ่านโครงงานเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับ การค้นหาวิธีการปฏิบัติตน 
การดูแล ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระดับห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกัน โดยดัดแปลงประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง  

๓.๔.๒ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  
๑) หลักสูตรการเรียนรู้ในมิติของการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ควรจัดให้มีรายวิชาที่มีสาระรายวิชา ที่ เน้นการสร้างความตระหนัก ความสนใจในการรับรู้เรื่อง 
สภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติมจากหลักสูตร การศึกษา
นอกระบบแต่ละระดับ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาและจัดการ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย ที่มีการออกกลางคันหรือต้องการต่อยอดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมวุฒิ 
การศึกษา 

วัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดหลักสูตรรายวิชาเรียนที่มีสาระรายวิชา  
ที่เน้นการสร้างความตระหนัก ความสนใจในการรับรูเ้รื่องสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบแต่ละระดับ เน้นให้มีความรอบรู้ 
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี มีความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและพัฒนางานอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  
ได้อย่างสร้างสรรค์ ในมิติของการพัฒนาคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เน้นสาระส าคัญของการเรียนรู้ที่ใช้ในชีวิตจริง ในการด ารงชีวิตในแต่ละ ช่วงวัย
และการพัฒนาอาชีพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ท้องถิ่น การสร้างรายได้และการอยู่ร่วมกันเพ่ือเตรียม
คนให้พร้อม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพเศรษฐกิจในสภาวการณ์การ แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้  ควรจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
วิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา) และกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS/ 
GPAS & Steps) ฝึกให้ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด หลักการและน าหลักการสู่การปฏิบัติ 
ในชีวิตจริง ผ่านโครงงานเรียนรู้รายบุคคลหรือเรียนรู้ร่วมกัน ขยายความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
และสังคม เกี่ยวกับ การค้นหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในระดับห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกัน โดยดัดแปลงประยุกต์ใช้ความรู้ 
ใน ชีวิตจริง เพ่ิมเติมจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบแต่ละระดับส่งเสริมการศึกษานอกระบบแต่ละ
ระดับ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกโดยสร้างโอกาสทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๓ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการศึกษาเอกชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด า เนินชีวิตประจ าวัน ที่ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรมพอเพียง ผู้บริหาร ครู 
ทั่วไป ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและชักจูงผู้เรียนให้มีระบบการคิดวิเคราะห์ มองเห็นผลดี  



๖๘ 
 

ของการปฏิบัติตนตามนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในการดูแลรักษาป้องกัน  
ในหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ า วัน กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ในสถานศึกษาทุกระดับชั้น นักเรียนรวมกลุ่มเลือกท าโครงงานที่สนับสนุนส่งเสริมความรู้และทักษะ 
กระบวนการ ที่ได้เห็นตัวอย่างจากข้อมูล สถิติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ในแต่ละวัน มาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal) ด้วยการเติมเต็มเนื้อหา 
หลักสูตรที่ยังไม่ได้สอนในระดับชั้นเรียนให้ครอบคลุมสาระต่าง ๆ รวมทั้งสุขศึกษาและพลศึกษาให้เป็น
จุดเน้นที่ส าคัญในการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้และการประเมินผลตามหน่วย 
การเรียนในรายวิชาสาระการเรียนรู้ที่ เพ่ิมเติมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม ชุมนุม โครงงาน 
ที่สนับสนุนส่งเสริมความรู้และทักษะชีวิต กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษา การปกป้องป้องกันตนเอง  
และผู้อยู่รอบข้าง อย่างต่อเนื่อง ทุกภาคเรียน 

๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา โดยการจัดเนื้อหาการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 

๒.๑) บูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติตน 
การดูแลป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระดับห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น 

๒.๒) บูรณาการในหมวดทักษะวิชาที่เรียนสัมพันธ์กับสภาวการณ์ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะกลุ่มทักษะ 
วิชาเลือกซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหมายและปรัชญาของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓) บูรณาการหรือจัดการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม บูรณาการหรือจัด
รายวิชาเพ่ิมเติม ในวิชาเลือกเสรีตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปรัชญาของสถาบันการศึกษาและ
ความต้องการ ของผู้เรียนหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสนใจ ชมรม 
ชุมนุม หรือ องค์กรวิชาชีพของนักเรียนหรือนักศึกษา ตามบริบทของพ้ืนที่ของสถาบันการศึกษาและความ
ต้องการ ของผู้เรียนหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕) จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถาบันการศึกษา และความต้องการความสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพของตน 
ซึ่งอาจปฏิบัติใน สถานประกอบการส่วนบุคคลหรือชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา 
(เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา) และกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS / GPAS & Steps) ฝึกให้ผู้เรียน 
สร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด หลักการและน าหลักการสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ผ่านโครงงาน 
เรียนรู้รายบุคคลหรือเรียนรู้ร่วมกัน ขยายความรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆ ในงานอาชีพและสังคมเกี่ยวกับ 
การค้นหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในระดับห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันโดยดัดแปลงประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง 

 



บทท่ี ๔  
สรุปผลการพิจารณาศกึษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศกึษา 
 

การศึกษาสภาพปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระบบปกติ ซึ่งพบว่าการจัดการศึกษาในช่วงดังกล่าวมีปัญหา 
มากพอสมควร แม้ว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุเลาเบาบางลงมีการวางแนวทางและก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว       
ในทางหนึ่งแต่ปัญหาก็จะตามมาอีกทางหนึ่ง เช่น 

กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนใหญ่โรงเรียนเอกชนในระบบจะใช้การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดท าขึ้นมา ในรูปแบบ 
“ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” โดยเป็นการจัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกล ในรูปแบบ
ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเนือ้หา จากพันธมิตรเพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมการเรียนการสอน
ออนไลน์ของ ๑๒ สถานศึกษาเอกชนชั้นน าทั้งในระบบและนอกระบบ (โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียน
กรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา โรงเรียนทิวไผ่งาม 
และนานาชาติแคนาเดียน บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จ ากัด บริษัท ๑๖๘ ติวเตอร์
ออนไลน์ บริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จ ากัด บริษัทอมรินทร์ บ็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัทอักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด บริษัท ส านักพิมม์วัฒนาพานชิ จ ากัด ทั้งแบบออนไลน์ และบันทึกเทป มีเนื้อหาครอบคลุม
ตั้งแต่ อนุบาลปีที่ ๑-๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกกลุ่มสาระวิชา เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ รวมถึงโรงเรียน
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาไดใ้ช้โปรแกรม Google Classroom หรือแม้แต่การจัดการเรียนผ่านการสอน
สด (Live) โดยนอกจากนี้สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ด าเนินการ
ติดต่อประสานกับ ZOOM.US เพ่ือขอใช้ Application Zoom เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชน ในระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท าให้โรงเรียน
เอกชนได้สามารถใช้ช่องทางการเรียนออนไลน์ได้แบบเสมือนจริงที่ ครู และนักเรียนทุกคน สามารถ
เรียนรู้ในบทเรียนที่ครผูู้สอนออกแบบการเรียนไดพ้ร้อมกันทุกคน หากแต่บางส่วนที่ผู้ปกครอง ครอบครัว
นักเรียนอาจมีปัญหาในการเรียนออนไลน์ โรงเรียนจะด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในการ
สนับสนุนการเรียนด้วยแบบเรียน ใบงาน หรือกิจกรรมที่ครูด าเนินการมอบหมายให้นักเรียน  
เป็นรายบุคคล ด้วยหวังว่าในระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
(COVID-19) จะไม่ปล่อยเวลาของการเรียนรู้สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น คือ 
การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน เนื่องจากสภาพแวดล้อมรวมทั้งฐานะความเป็นอยู่ของ
ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวไม่เท่าเทียมกันและยังมีความเหลื่อมล้ ากันอย่างมาก จากข้อมูลของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) พบว่า ปัญหาของครัวเรือนในประเทศไทยที่ใหญ่กว่าการเข้าถึง



๗๐ 
 

อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านคือการไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน การมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการซื้อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต หากเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์
เพียงร้อยละ ๒๑ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่ร้อยละ ๔๙ และค่าเฉลี่ยของประเทศก าลังพัฒนา 
ที่ร้อยละ ๓๘ ขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านร้อยละ ๖๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของทั่วโลกที่ร้อยละ ๕๕ และค่าเฉลี่ยของประเทศก าลังพัฒนาที่ร้อยละ ๔๔ ในปี ๒๕๖๑ การเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนยิ่งยากมากขึ้นหากเป็นครัวเรือนที่มีฐานะยากจน 

กรณีการเลื่อนการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น 
เนื่องจากเป็นความกังวลและความห่วงใยของผู้ปกครองเกรงว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) อาจจะกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว การแพร่กระจาย 
ของเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจจะเพ่ิมมากขึ้นและจะท าให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการต้องกลับมาทบทวนมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังต่าง ๆ เพ่ือหาช่องทางที่ดี
ที่สุดในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้  กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
หรือโรงเรียนเอกชนทุกประเภทอาจต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกีย่วขอ้งตา่ง ๆ รวมทั้งความเหมาะสม
ในการก าหนด ช่วงเวลาในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรายพ้ืนที่และรายจังหวัด เนื่องจากที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างเวลาเรียนในแต่ละช่วงชั้นที่ก าหนดไว้ชัดเจนแล้ว 
จึงไม่ควรก าหนด นโยบายไว้ในภาพรวม ในขณะเดียวกันก็ควรกระจายอ านาจในการวางแผนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ไปยังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชน 
ทุกประเภท ในการวางกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีความรัดกุมและเป็นระบบ ทั้งในส่วนของ
การก าหนดวันเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แนวทาง 
วิธีการ และกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละช่วงวัย  
การจัดห้องเรียน การจัดสถานที่นั่ง ความพร้อมของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ การจัดพื้นที่โรงอาหาร การเดินทางไปกลับของผู้เรียน รวมทั้งความ
พร้อมและความร่วมมือของชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และท้องถิ่น 
เป็นต้น ที่เน้นความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลักภายใต้มาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข 
และมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มข้น 

นอกจากนี้ เนื่องจากหลายพ้ืนที่ในประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคจะมี โรงเรียน
เอกชนทั้งในระบบและนอกระบบขนาดเล็กอยู่เป็นจ านวนมากและหลายแห่งไม่อยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยง 
ซึ่งมีจ านวนผู้เรียนในโรงเรียนดังกล่าวไม่มาก โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบขนาดเล็ก 
ส่วนใหญ่มีความพร้อม เนื่องจากโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบมีพื้นที่มากพอสมควรสามารถ
จัดการศึกษาภายใต้มาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการ Social Distancing  
ได้ดีกว่าโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ แต่ทั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ
และนอกระบบนั้นสังกัดจะต้องมีการส ารวจข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบถึงจ านวนผู้เรียนในโรงเรียนนั้น 
และให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นความจ าเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละโรงเรียนด้วย อาทิ เครื่องมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน  
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ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสมควร ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา เพราะการเรียนการสอน ในโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ย่อมจะมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมมากที่สุด 

กรณีการจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน ๒๕ คน โดยให้นักเรียนเข้าเรียนเป็นผลัดนั้น ประเด็น 
ดังกล่าวมีความส าคัญและกระทบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 
ประเภทอาชีวศึกษา อย่างมาก เพราะโรงเรียนเอกชนทุกประเภท มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามจ านวนเงินที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ การที่แบ่งนักเรียน
มาเรียนเป็นผลัดๆละ ๒๐-๒๕ คน จะเรียนได้อย่างไรให้เรียนในช่วงบ่าย หรือสลับวันการเรียนในวัน
ถัดไปหรือไม่ อย่างไร ท าให้ระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ  
ตามจ านวนเงินที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ มีปัญหา เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถ  
มาโรงเรียนได้ทุกวัน เช่น ๑ สัปดาห์มาเรียนที่โรงเรียน ๓ วัน เรียน ที่บ้าน ๒ วัน โรงเรียนมีค่าใช้จ่าย 
เท่าเดิม แต่ผู้ปกครองอ้างว่านักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน จึงขอให้ลดหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน  
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่ารถรับส่ง ท าให้เกิดผลกระทบกับ  
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

ดังนั้น ในการจัดการศึกษาหากเป็นรายวิชาที่มีความเข้มข้นของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
และเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา/หลักสูตรของนอกระบบแล้วนั้น โรงเรียนเอกชน 
ทั้งในระบบและนอกระบบอาจจัดหาสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นห้องโถง อาคารกีฬา หรืออาคาร
นันทนาการในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทั้งหมดในห้องได้เรียนรวมกันครบทั้งชั้นหรืออีกแนวทาง
หนึ่งคือ ให้ครูผู้สอนจัดจ านวนนักเรียนนักศึกษาต่อห้อง ไม่เกิน ๒๐ - ๒๕ คน และต้องจัดแบ่งห้องเรียน
ออกเป็น ๒ ห้อง โดยทั้งสองห้องจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกัน โดยในห้องแรกจะมีครูท าการสอนปกติ  
ส่วนอีกห้องจะเป็นการเรียนผ่านการ Live สด แต่ครูสามารถเดินไปมาได้ทั้ง ๒ ห้องได้โดยสะดวก  
เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและครูสามารถตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้ในทันที  
ส่วนรายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับ อาจจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทั้งระบบ Google Classroom 
ระบบ Line ระบบ Zoom Meeting หรือระบบ Cisco WebEx Meeting ซึ่งผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมายังสถานศึกษา แต่ระบบดงักล่าวสามารถประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนกับ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ แม้จะอยู่ต่างพ้ืนที่กัน ทั้งนี้ การจัดการศึกษาต้องจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึง
เป้าหมายคือตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้มาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวัง
และการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการ 
Social Distancing อย่างเคร่งครัด 

มาตรการก่อนเปิดเรียน โดยสถานศึกษาต้องท าการส ารวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ภายใน ๑๔ วัน หรือมีอาการที่แสดงว่ามีความเสี่ยง 
ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้แจ้งสถานศึกษารับทราบโดยทันทีต้องมีการแบ่ง 
พ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน จัดเตรียมสถานที่ในห้องเรียน พ้ืนที่นอนกลางวัน พ้ืนที่การเรียนรวม โรงอาหาร 
พ้ืนที่สันทนาการ โดยใช้ Social distancing ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ระหว่างบุคคล พร้อมท า 
ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ท าความ 
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สะอาดพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง ต้องมี
การก าหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสถานศึกษา เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ครู  
และบุคลากรที่มาติดต่อกับสถานศึกษาทุกรายและทุกครั้ง มีจุดบริการท าความสะอาดมือและมีการ 
จัดเตรียมสบู่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าประตูสถานศึกษา ห้องเรียน บริเวณอาคาร ห้องน้ า 
หรือสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง นอกจากนี้ ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานศึกษาแก่ครู 
บุคลากร และพนักงานของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดให้มีป้าย
ประชาสัมพันธ์แนะน ามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา 
การสังเกตอาการ และอื่น ๆ และต้องจัดท าแผนการเรียนการสอน โดยสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
มากอาจแบ่งนักเรียนสลับมาเรียนที่สถานศึกษาแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นตามความเหมาะสม และจัดให้มี
การเหลื่อมเวลาเข้าเรียน เลิกเรียน รวมถึงเวลาพักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย 

มาตรการระหว่างเปิดเรียน เป็นมาตรการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งครู ผู้ปกครอง และตัวผู้เรียน โดยที่ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจาก
บ้านมายังสถานศึกษา หากตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศา ต้องไม่ให้ผู้เรียนมาสถานศึกษา 
พนักงานประจ ารถและพนักงานขับรถโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่  
ทุกคนมีเทอร์โมมิเตอร์ประจ าตัว และต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เรียนก่อนขึ้นรถ รับส่งนักเรียน
ทุกคน ผู้เรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บนรถ บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายใน
บริเวณสถานศึกษาต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าสถานศึกษา  
ทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับสถานศึกษา ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ภายในพ้ืนที่สถานศึกษา 
สถานศึกษาต้องจัดพ้ืนที่ให้อากาศถ่ายเทได้ดี และเพ่ิมความเข้มข้นในการท าความสะอาด ภายใน
สถานศึกษา ห้องเรียน ห้องน้ า สนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องดนตรีอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นประจ าหลังเลิกเรียนทุกวัน ประกอบอาหารและการจัดการน้ าดื่มให้ถูกสุขอนามัย ยกเลิกการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร งดการประชุมหรือจัดกจิกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก งดกิจกรรมกีฬาทุกประเภท
ที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน ผู้เรียนจะต้องล้างมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอและจะต้องมีขวดน้ า/กระติก
น้ าของตนเอง หลีกเลี่ยงการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลาต่อเนื่องเกิน  
๒ ชั่วโมง การจะให้นักเรียนมาหรือไม่มาสถานศึกษาในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง แต่ควร
สัมพันธ์กับการก าหนดเวลาเรียนตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ สถานศึกษาจะต้องมีเกณฑ์ที่ก าหนดให้มี
การยืดหยุ่นหรือจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในบางกลุ่มสาระที่เรียนได้พร้อม ๆ กัน 

มาตรการหลังเลิกเรียน โดยสถานศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับผู้เรียนกลับบ้านทันที 
หลังเลิกเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
เป็นประจ าทุกวัน 

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาต้องจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
และบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึงเป้าหมายคือตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้
มาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข 
และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด 
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๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา อันน าไปสู่
แนวทาง ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้ เกิดผลอย่างเป็นรู ปธรรมนั้น หากจะพิจารณาแนวทาง 
และกระบวนการจัด การศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยที่มาตรา ๔ บัญญัติไว้ความตอนหนึ่งว่า การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ที่ต้องเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนทางทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา ที่ต้องพัฒนาไปอย่างสัมพันธ์กันด้วย
หลักการดังกล่าว หน่วยงานด้านการศึกษา จึงจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายหลักที่ส าคัญอันน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายในส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานศึกษา
ต้องจัดการศึกษาในแบบ Onsite ในลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีคุณภาพที่สอดคล้องตามหลักสูตร
ก าหนด 

- กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานศึกษาต้องมี 
การจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ต้องหาแนวทางที่หลากหลายในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะจัด
การศึกษาทั้งในรูปแบบ Onsite ผสมผสานไปกับรูปแบบ On Air และแบบ Online เนื่องจากการจัด
การศึกษาแบบ On Air และแบบ Online นั้น เป็นเครื่องมือและกลไกอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษา  
ซึ่งสถานศึกษาอาจบูรณาการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงปัจจัย 
แวดล้อมและความพร้อมของสถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ ท่ีมีบริบทแตกต่างกันด้วย ในส่วนนี้
คณะกรรมาธิการมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ มาตรการเร่งด่วน 
ส าหรับแนวทางและมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาว่าด้วย 

การบริหาร การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั้น หน่วยงานทางด้านการศึกษาและหน่วยงานภายใน รวมทั้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๑) ด้านนโยบายและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) ควรกระจายอ านาจส่วนกลางไปยังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมถึง ส านักบริการการอาชีวศึกษา
เอกชน (สอช.) ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีโอกาสร่วมกันตัดสินใจ 
และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการมิต้องก าหนดรูปแบบที่ตายตัว 
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แต่ค านึงถึงสภาพความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดรูปแบบที่ตายตัวและไม่มีความยืดหยุ่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และโรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบที่ขาดความพร้อมได้ 

(๒) ควรมีนโยบายที่ให้มีแนวทางวิธีการปฏิบัติที่เป็นอิสระแก่โรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบรวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในการพิจารณาเปิดโรงเรียนเอกชน
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เนื่องจาก
ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการปรับโครงสร้างเวลาเรียนในแต่ละช่วงชั้นที่ก า หนดไว้
ชัดเจนแล้ว จึงไม่ควรก าหนดนโยบายไว้ในภาพรวม เช่น การประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ 
และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น  

        (๓) ควรโอนอ านาจคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในส่วน
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้กับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  
โดยก าหนดหน้าที่และอ านาจของ ส านักบริหารการอาชีวศึกษเาอกชน (สอช.) เพ่ิมเติมในโครงสร้างการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ 

๑.๒) ด้านการบริหารจัดการ 
(๑) ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 

ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการด าเนินงานในภาพรวม 
ตามความ เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลให้ชัดเจนในการ
จัดการและปฏิบัติ ตั้งแต่ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการจั ดการเรียนการสอน  
และงบประมาณที่สอดรบักับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เนื่องจากการให้อิสระในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนกับพ้ืนที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแล้วยังสามารถช่วยขยายโอกาส 
ทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจน 

 (๒) ควรจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปเพ่ิมให้โรงเรียนเอกชน 
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือจัดการศึกษาได้มีคุณภาพมากขึ้น
เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมถึงสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนมีงบประมาณใช้ในพ้ืนที่ เพ่ิมหรือส ารองใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญ 
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น การจ่ายค่าตอบแทน 
การเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงาน 
และได้รับผลกระทบจึงจะเกิดเป็นขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้ 

        (๓) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ปกครองและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COCID-19) เป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในส่วนที่ไม่ได้รับการอุดหนุนรายบุคคลจากภาครัฐ 

๒) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๒.๑) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนควรส ารวจจ านวนผู้เรียน 

ในแต่ละโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เพ่ือติดตามความความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมในด้านการใช้
สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ความพร้อมในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ความพร้อมของ
ผู้ปกครอง พร้อมกับการแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความขาดแคลนให้มี
ความพร้อมตามความเหมาะสม 

๒.๒) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรมีการปรับเกณฑ์ 
การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะกระจายอ านาจไปยังห้องเรียน 
หรือโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบโดยให้อ านาจผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนในระบบและ 
นอกระบบควรท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินสภาพโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบด้วยตนเองและลด
ความเข้มข้นในการประเมินผลจากส่วนกลางเป็นส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้ระบบการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงควรปรับเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กล่าวคือ หากระบบการจัดการศึกษาของประเทศบังคับ
ให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบท าตามแนวทางที่ส่วนกลางหรือระบบการประเมินผลก าหนด
ขาดความยืดหยุ่นทางการบริหารจะส่งผลกระทบในภาพรวมเป็นวงกว้าง ตั้งแต่โรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบ ระบบการจัดการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผล 

๒.๓) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ควรวางระบบกระจาย
ห้องเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเพ่ือลดจ านวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่งตามมาตรการ 
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ 
(New Normal) โดยอาจทบทวนการกระจายห้องเรียนดังกล่าวออกไปใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนที่เลิกกิจการ
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาไปประจ าให้ครบทุกช่วงชั้นเรียน แต่หาก
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบใดประสบปัญหาขาดแคลนครแูละบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พิจารณาทบทวนบรรจุเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อให้โรงเรียนสามารถจ้างครูเพ่ิมได้ 

๒.๔) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรจัดประสาน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีศึกษานิเทศก์ส าหรับให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้การสนับสนุนสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการท างานให้ครูผู้สอน 

๒.๕) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพ่ือดูแลรักษามาตรฐานการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
และมอบอ านาจการบริหารให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบและจัดการเรียนรู้ 
แบบ Online โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การอัปโหลดข้อมูลการเรียนรู้เข้าสู่ Google 
Classroom ลงระบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามอิสระ ซึ่งหากนักเรียนคนใดไม่มี
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ความพร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนดังกล่าวมาเรียน Online ที่โรงเรียนภายหลังจากวัน 
ที่มีการเปิดภาคเรียนตามปกติซึ่งอาจจะก าหนดเวลาให้เป็นการทบทวนก่อนเริ่มต้นเรียนภาคการศึกษาใหม่ 
และ (๒) การเรียน Online แบบ Live สด โดยก าหนดวันให้ชัดเจนว่าวันใดเรยีนวิชาใด และหากทบทวน
ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อเรียนทบทวนได้ 

๓) โรงเรียนเอกชนในระบบ 
๓.๑) ควรจัดให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับการเรียนรู้ 

แบบ Onsite โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยและไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ควรเริ่มจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระบบได้ทันที โดยลดจ านวนนักเรียนลงกึ่ง
หนึ่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น การสลับเวลาเรียน เนื่องจากการ
เรียนรู้ หลักผ่านทางการ On Air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อาจไม่
สามารถตอบสนองให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบและผู้เรียนที่ขาดความพร้อม 

๓.๒) ปัจจุบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอาจด า เนินการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ หรือประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้หลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น  
สลับช่วงเวลาเรียนเพ่ือลดจ านวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่ง เนื่องจากสถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่มีความพร้อม 
และประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แตกต่างกันออกไป 
จึงจะส่งผลให้ครูมีภาระงานมากขึ้น และอาจจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาไปประจ าห้องเรียนได้
ไม่ครบทุกช่วงชั้น 

๓.๓) หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีความเข้มข้นทางวิชาการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มรายวิชา 
ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการไม่มากอาจเลือกใช้วิธีการเรียนรู้แบบ On Air เพื่อลดภาระการจัดห้องเรียน
ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งมีพ้ืนที่จ ากัดแต่มีจ านวนนักเรียนมาก จึงไม่สามารถขยาย
ห้องเรียนออกไปได้ ส่วนกลุ่มรายวิชาที่มีความเข้มข้นทางวิชาการมากจะไม่สามารถใช้รูปแบบการเรียน
การสอนดังกล่าวได้จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบ Onsite ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยแล้ว และให้
ผู้บริหารโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเอง เช่น การแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดห้องเรียน  
การจัดพื้นที่โรงอาหาร ฯลฯ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

๓.๔) โรงเรียนเอกชนควรจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Onsite  
โดยตระหนักถึงความส าคัญของ “การใช้หลักสูตรเดียวกัน วัตถุประสงค์และมีเป้าหมายให้ผู้เรียนบรรลุ 
สมรรถนะครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด” คือ มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง  
ยึดความสามารถที่ผู้ เรียนพึงปฏิบัติได้ เป็นหลัก เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ผู้ เรียนจะมีทักษะและ
ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแล้วจึงออกแบบว่าควรใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใด
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดไว้ว่าให้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะนั้น เป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งให้เกิด  
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ ทั้งนี้  ต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการวัด 
และประเมินผลเพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้ส่วนนักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมด้านการเรียน Online ให้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ 
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๓.๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน ควรท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินสภาพโรงเรียนเอง 
และลดความเข้มข้นในการประเมินผลจากส่วนกลางเป็นส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้ระบบ 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงควรปรับ
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กล่าวคือ หากระบบการจัดการศึกษา 
ของประเทศบังคับให้โรงเรียนท าตามแนวทางที่ส่วนกลางหรือระบบการประเมินผลก าหนด ขาดความ
ยืดหยุ่นทางการบริหารจะส่งผลกระทบในภาพรวมเป็นวงกว้างตั้งแต่ โรงเรียนระบบการจัดการศึกษา 
และเกณฑ์การประเมินผล ดังนั้น จึงควรเร่งปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่จะกระจายอ านาจไปยังห้องเรียนหรือโรงเรียน 

๓.๖) โรงเรียนเอกชนควรท าความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาในกรณีที่สถานศึกษามีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาแบบ Onsite  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ควรน ามา 
เป็นการศึกษาเสริมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการศึกษาจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของโอกาส  
ความเสมอภาค ความเหลื่อมล้ าด้วย 

๓.๗) ควรจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ปกครองโดยตรง เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ที่สามารถสนทนา สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ ลงรูปภาพต่าง ๆ เพ่ื อติดตามและแก้ไข 
ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 

๓.๘) โรงเรียนเอกชนควรสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจ าเป็นของมาตรการ 
เปิด-ปิดโรงเรียนเอกชน โดยชี้แจงผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทาง 
การ เปิด-ปิดโรงเรยีนเอกชนอย่างไรเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถประเมนิสถานการณ์ในอนาคตได้หรือจัดท า
คู่มือส าหรับผู้ปกครองส าหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล 
เพื่อเรียน ออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และเปิดช่องทาง 
ที่เอื้อต่อการติดต่อสื่อสารให้ครูและผู้ปกครองได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๓.๙) โรงเรียนเอกชน สามารถ ออกแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้อง 
กับบริบทปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายต้องเพ่ิม
จ านวนครูให้เพียงพอโดยวิธีรัฐบาลเพ่ิมเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนไปเพ่ิมเงิน โดยปรับอัตราอุดหนุน 
อนุบาล-ประถมศึกษา เป็นนักเรียน ๒๐ คน ต่อ ครู ๑ คน มัธยมศึกษาเป็นนักเรียน ๑๕ คน ต่อครู ๑ 
คน ตามล าดับและปฏิรูป การสอนให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง โดยลดเวลาเรียน ใน
โรงเรียนให้น้อยลง เพ่ิมกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และอาชีพให้เกิดขึ้นในครอบครัว พัฒนา
ทั ก ษ ะ อ า ชี พ 
ในครอบครัว 

๓.๑๐) โรงเรียนเอกชนต้องท าความสะอาดสถานที่ โดยรอบอาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องอเนกประสงค์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่ง อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม ห้องน้ า 
ห้องส้วม อ่างล้างมือ และจุดเสี่ยงทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง หรือทุกครั้งที่เลิกเรียนหรือใช้บริการเสร็จด้วยน้ ายา
ท าความ สะอาดที่ได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคตามหลักวิชาการ อีกทั้งต้องจัดเตรียมกระดาษเช็ดท าความ
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สะอาด แบบใช้แล้วทิ้งส าหรบัใช้ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม เช่น แป้นพิมพ์โต๊ะท างาน 
รีโมท คอนโทรล ฯลฯ ก่อนและหลัง การใช้งานแต่ละครั้ง 

๓.๑๑) โรงเรียนเอกชนต้องมีจุดบริการล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือแอลกอฮอล์ 
๗๐% ล้างมือหน้าประตูทางเข้า - ออกสถานศึกษาห้องเรียนหรืออาคารเรียนโรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ า 
ห้องสุขา โดมหรืออาคารสถานที่ในร่มและบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันต่าง ๆ รวมทั้งต้องส่งเสริมการล้าง
มือและสาธิตพฤติกรรมสุขอนามัยในการล้างมือที่ถูกต้อง โรงเรียนเอกชนควรบังคับให้นักเรียน/นักศึกษา 
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าโดยใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ วินาที 

๓.๑๒) โรงเรียนเอกชนควรต้องจัดเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันให้ 
ผู้เรียนได้สลับเวลาพัก และให้เวลาในการพักกลางวันเหลื่อมกัน โดยควรแบ่งช่วงการพักออกเป็น ๓ ช่วง 
คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. และ ๑๒.๓๐ น. เป็นต้น ทั้งนี้  ต้องเน้นมาตรการรักษาระยะห่าง (Social 
Distancing) เป็นส าคัญ 

๓.๑๓) ควรมีการตั้งคณะกรรมการร่วมที่มาจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ (๑) โรงเรียน
เอกชน (๒) ผู้ปกครอง/ญาติของผู้เรียน และ (๓) ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น เป็นผู้คัดกรองนักเรียนแตล่ะคนว่ามี
ความพร้อม เพียงใดในการใช้สื่อการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งหากผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนแบบ Online สามารถเลือกเรียน
แบบ Online ได้ และหากผู้เรียนที่มีความพร้อมส าหรับการเรียนแบบ Onsite ให้ครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนแบบ Onsite โดยไม่จ าเป็นว่าครูผู้สอนต้องสอนในที่โรงเรียนเท่านั้น อาจจัดกลุ่มสอนที่สถานที่
ต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสม 

๓.๑๔) ส าหรับกรณีของโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอน 
แบบ Onsite ควรมีการก าหนดมาตรการก่อนเปิดเรียน มาตรการระหว่างเปิดเรียน และมาตรการหลัง 
เปิดเรียน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้ 

มาตรการก่อนเปิดเรียน 
(๑) โรงเรียนเอกชนควรท าการส ารวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง  

และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ภายใน ๑๕ วัน หรือมีอาการที่แสดงว่ามีความเสี่ยง
ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้แจ้งสถานศึกษารับทราบโดยทันที 

(๒) โรงเรียนเอกชนต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน จัดเตรียม
สถานที่ในห้องเรียน พ้ืนที่นอนกลางวัน พ้ืนที่การเรียนรวม โรงอาหาร พ้ืนที่สันทนาการ โดยใช้ Social 
Distancing ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ระหว่างบุคคล พร้อมท าป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือน 
ทั่วบริเวณ 

(๓) โรงเรียนเอกชนต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

(๔) โรงเรียนเอกชนต้องมีการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง 

(๕) โรงเรียนเอกชนต้องก าหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า
สถานศึกษา เพ่ือตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มาติดต่อกับสถานศึกษา  
ทุกรายและทุกครั้ง 
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(๖) โรงเรียนเอกชนต้องมีจุดบริการท าความสะอาดมือและมีการ
จัดเตรียมสบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้าประตู โรงเรียนเอกชนห้องเรียน บริเวณอาคาร 
ห้องน้ า หรือสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

(๗) โรงเรียนเอกชนต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการป้องกันการระบาดของสถานศึกษาแก่ครู บุคลากร และพนักงาน 
ของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

(๘) โรงเรียนเอกชนต้องจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะน ามาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาการสังเกตอาการ และอื่น ๆ 

(๙) โรงเรียนเอกชนต้องจัดท าแผนการเรียนการสอน โดยโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนมากอาจแบ่งนักเรียนสลับมาเรียนที่สถานศึกษาแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นตามความ
เหมาะสม และจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเข้าเรียน เลิกเรียน รวมถึงเวลาพักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย 

มาตรการระหว่างเปิดเรียน 
(๑) ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจาก

บ้านมายังสถานศึกษา หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๗.๕ องศา ต้องไม่ให้นักเรียน 
มาสถานศึกษา 

(๒) พนักงานประจ ารถและพนักงานขับรถโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกคน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๗.๕ องศา 
จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และต้องท าความ
สะอาดรถทุกรอบ 

(๓) พนักงานประจ ารถโรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ประจ าตัว และต้อง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนก่อนขึ้นรถรับ – ส่งนักเรียนทุกคน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกาย
เท่ากับหรือสูงกว่า ๓๗.๕ องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ 

(๔) นักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บนรถ 
(๕) บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในบริเวณสถานศึกษาต้องผ่านการ

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าสถานศึกษา ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่างกาย
เท่ากับหรือสูงกว่า ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไข้ ไอ จามมีน้ ามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณสถานศึกษาและมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 

(๖) นักเรียน ครู และบุคลากร หรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาทุกคน 
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณสถานศึกษา 

(๗) สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ เพ่ือให้มีการถ่ายเท
อากาศได้ดี 

(๘) เพ่ิมความเข้มข้นในการท าความสะอาดภายในสถานศึกษา 
ห้องเรียน ห้องน้ า สนาม   เด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องดนตรี ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
หลังเลิกเรียนทุกวัน หากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์และของเล่นร่วมกันต้องมีการท าความสะอาดก่อน 
และหลังใช้งานทุกครั้ง รวมถึงไม่อนุญาตให้น าของเล่นส่วนตัวมาใช้ในสถานศึกษา 
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(๙) สถานศึกษาต้องมีการควบคุมคุณภาพการประกอบอาหารและการจัด 
การน้ าดื่มในโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย 

(๑๐) ยกเลิกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคบ่าย (Extra Curricular 
Activities) ทั้งหมด 

(๑๑) งดการประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก 
(๑๒) งดกิจกรรมกีฬาทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน หรือ

กีฬาประเภทที่ต้องแข่งขันเป็นทีม 
(๑๓) นักเรียนจะได้รับค าเตือนจากครูให้ล้างมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอ 

หรือเมื่อท ากิจกรรมที่ต้องสัมผัสวัสดุต่าง ๆ โดยมีเจลล้างมือให้บริการหน้าสถานศึกษาในห้องเรียน 
ห้องน้ า และโรงอาหาร 

(๑๔) นักเรียนและพนักงานทุกคนจะตอ้งมีขวดน้ า/กระติกน้ าของตนเอง 
(๑๕) ในกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) 

หรือเจ็บป่วยให้มีผู้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพ่ือด าเนินการคัดแยกและดูแลรักษาผู้
เจ็บป่วย 

(๑๖) หลีกเลี่ยงการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็น
เวลาต่อเนื่องเกิน ๒ ชั่วโมง 

(๑๗) การจะให้นักเรียนมาหรือไม่มาสถานศึกษาในแต่ละวันให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้ปกครอง 

มาตรการหลังเลิกเรียน 
(๑) สถานศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลัง 

เลิกเรียน 
(๒) สถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการ 

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) และรายงานการติดตามผลให้กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบเป็นประจ าทุกวัน 

๓.๑๘) แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ๑) กรณีแบบระบบปกติ สถานศึกษาที่มีห้องเรียนเพียงพอให้จัดจ านวน 

นักเรียน/นักศึกษาต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน และต้องจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น ๒ ห้อง แต่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ 
ติดกัน โดยห้องแรกจะจัดการเรียนการสอนโดยครูสอนปกติ ส่วนอีกห้องจะเรียนผ่านการ Live สด  
แต่ครูผู้สอนสามารถเดินไปมาได้ทั้ง ๒ ห้องได้โดยสะดวก เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และครูสามารถตอบ 
ข้อซักถามของนักเรียนได้ในทันที และเพ่ิมพ้ืนที่ระหว่างโต๊ะเรียนเพ่ือเพ่ิมช่องว่างระหว่างนักเรียน/ 
นักศึกษาให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษาหันหน้าโต๊ะ
ไปในทิศทางเดียวกัน (แทนที่จะหันหน้าเข้าหากัน) เพ่ือลดการส่งผ่านที่เกิดจากละอองของไวรัส (เช่น การ
พูด การไอ จาม) 

๒) กรณีแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (เรียนที่สถานศึกษา ๑ สัปดาห์ เรียนที่
บ้าน ๑ สัปดาห์) สถานศึกษาที่มีนักเรียน/นักศึกษาจ านวนมาก การบริหารจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ อาจจัดแบ่งสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มเรียนที่สถานศึกษาและกลุ่มเรียน  
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ที่บ้าน) ตามความเหมาะสมเพ่ือลดความแออัดในแต่ละห้อง กลุ่มเรียนที่สถานศึกษาให้จัดจ านวน
นักเรียน/ นักศึกษาต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน และเพ่ิมพ้ืนที่ระหว่างโต๊ะเรียนเพ่ือเพ่ิมช่องว่างระหว่าง
นักเรียน/ นักศึกษาให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษา
หันหน้าโต๊ะไปในทิศทางเดียวกัน (แทนที่จะหันหน้าเข้าหากัน) เพ่ือลดการส่งผ่านที่เกิดจากละอองของไวรัส 
(เช่น การพูด การไอ จาม) 

กลุ่มเรียนที่บ้านให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ทางระบบดจิิตอลและระบบ 
การเรียนทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยต้องจัดระหว่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ 
เมตร ระหว่างผู้เรียนและผู้อาศัยในบ้าน 

๓.๑๙) ในช่วงระหว่างที่รอสถานศึกษาเปิดเทอมนั้น สถานศึกษาต่าง ๆ อาจต้อง
จัด การศึกษาแบบ Pre-learning ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อไม่ให้เวลาที่มีอยู่
เกิดการสูญเปล่าและยังเป็นการสร้างพัฒนาการให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วย 

๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๑) ควรให้สิทธิครูผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ 

และสภาพความพร้อมของห้องเรียนโดยเปิดโอกาสให้ครูเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมระหว่าง 
กลุ่มผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญเพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรที่ได้บัญญัติไว้ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๒) ครูผู้สอนต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
และบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ว่าจะจัดการเรียนในรูปแบบใด แต่ต้องค านึงถึงผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายส าคัญ นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรหารือกันในเรื่องการมอบหมายงานให้แก่ผู้เรียนเพ่ือไม่ให้
เกิดการซ้ าซ้อนและเป็นภาระให้แก่ผู้เรียนมากเกินสมควร พร้อมทั้งการปรับรูปแบบการประ เมินให้
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทในแต่ละพื้นที่ 

  ๔.๓) สถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และรักษาระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาใดที่มี
ความพร้อมควรจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite โดยที่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกัน เพราะหลักการจัดการศึกษาเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ให้ เจริญทั้งทางกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทักษะวิชาชีพ 

๔.๔) ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสถานการณต์่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสสอบถามและตอบประเด็นค าถามได้ทันที สามารถ
น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน 

๔.๕) เพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของ
รูปแบบ การเรียนรู้ โดยให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน รูปแบบการจัดการเรียน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม 
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๕) ผู้ปกครอง 
๕.๑) ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

สถานศึกษากับผู้เรียนเพ่ือรับทราบแนวทางท าความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่จะด าเนินการ
จัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ และสื่อสารไปถึงตัวผู้เรียนให้มีความชัดเจนอันน าไปสู่แนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง 

๕.๒) ควรศึกษาเรียนรู้การใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน ของสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่เสมอ 

๕.๓)  ควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการเรียน 
การสอน และติดตั้งโปรแกรมเพ่ือรองรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ผู้เรียนเท่าที่ 
จะสามารถด าเนินการได้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา 
และครูผู้สอน 

๕.๔) ก ากับติดตามผู้เรียนให้เข้าร่วมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา 
ที่ก าหนดและสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 

๖) นักเรียน /ผู้เรียน /นักศึกษา 
๖.๑) เด็ก นักเรียน/นักศึกษา ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ระหว่างเดินทางจากบ้านมาสถานศึกษา  
และ ระหว่างเรียนหรือปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมใด ๆ ในสถานศึกษา 

๖.๒) กรณีการเดินทางจากบ้านมายังสถานศึกษาหรือจากสถานศึกษากลับมา
บ้าน ด้วยรถรับ - ส่งของสถานศึกษาหรือรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้/รถรับจ้าง ต้องจัดระยะห่าง
ระหว่าง บุคคลให้เหมาะสมและปลอดภัย จัดระเบียบการขึ้นรถ - ลงรถไม่ให้แออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ระหว่างกันและผู้ให้บริการรถรับส่ง 

๖.๓) เด็ก นักเรียน/นักศึกษา ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดจากการ 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กินอาหารที่ร้อน
และปรุงสุกใหม่ ๆ การใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ วิธีการล้างมือด้วยสบู่ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การรักษา ระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing เป็นต้น 

๖.๔) เด็ก นักเรียน/นักศึกษา ต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูลและความเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผ่านครูประจ าชั้น หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพื่อจะได้ทันต่อการเตรียมการในการวางแผนศึกษาเล่าเรียนผ่านวิธีการต่าง ๆ 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชน ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ตั้ง
สถานศึกษา 

๗.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
(รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพอนามัย 
ส่วนบุคคลและจุดตรวจวัดอุณหภูมิเด็ก นักเรียน/นักศึกษา ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง 
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เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานหน้าประตูทางเข้า - ออกสถานศึกษาก่อนเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า 
ผู้เรียนมีอาการไข้ร่วมกับอาการไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันที 

๗.๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้องมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจ กับเด็ก นักเรียน/ 
นักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือให้ปลอดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและรักษาระยะหา่งตามแนวทาง Social Distancing รวมทั้ง 
ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามสมควร 

๗.๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ควรต้องแบ่งทีมกันลง 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือส ารวจปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียน 
และผู้เรียนจะเก็บสถิติข้อมูลในส่วนนี้แจ้งต่อทางสถานศึกษาเพ่ือเป็นมาตรการในการเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบสุขภาพของผู้เรียนทุกคนเพื่อสามารถวางแผนในการจัดการเรียนการสอนได้ 

            ๗.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจจ านวนนักเรียนในพ้ืนที่รบัผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กที่ประสบปัญหา
ความยากจน และไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนด้วยตัวเอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการจัดรถรับ-ส่งผู้เรียนไปยังสถานศึกษา 

๗.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุนน้ ายาท าความสะอาด
แอลกอฮอล์ล้างมือส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ให้กับสถานศึกษาในเขตบริการขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

๘) ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

๘.๑ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ควรมีการส ารวจความพร้อม 
ในด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมในการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ความพร้อมในการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบหรือช่องทางต่าง ๆ ความพร้อมของผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ควรกระจายอ านาจให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นผู้ประเมินและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน จ านวนคาบ 
รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียน ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพบริบทในสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ค านึงถึงสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลัก 

_๘.๓ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ควรมีการทบทวนสัดส่วน
ผู้เรียนต่อห้องเรียน และสัดส่วนผู้เรียนต่อห้องปฏิบัติการ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีผลกระทบต่อ
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา โดยพิจารณาเพ่ิมเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ตามสัดส่วนครูต่อผู้เรียนใหม่ เพื่ือให้สถานศึกษาสามารถจ้างครูเพ่ิมได้ 

๘.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรทบทวนการเพ่ิม
เงินเดือนครูอาชีวศกึษาเอกชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
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19) ที่ท าให้ครูต้องท างานหนักเพ่ิมขึ้น อีกทั้งครูอาชีวศึกษาเอกชนไม่ได้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนมากกว่า 
๕ ปี และไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานใด อาจท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนครู 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้ 

๙. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
   ๙.๑ ควรจัดให้ผู้เรียนได้รบัการเรยีนรู้แบบ On Site โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความ
ปลอดภัยและไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควรเริ่มจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้ทันที โดยลดจ านวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่ง ตามมาตรการเว้นระยะห่าง  
ทางสังคม (Social Distancing) เช่น การสลับเวลาเรียน  
   ๙.๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ หรือผสมผสานรูปแบบการเรียน 
การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม อาจส่งผลให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น และการจัดสรร
ครูที่ตรงสาขาวิชาได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น  
   ๙.๓ การปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยน าคาบปฏิบัติมาจัด On 
Site ในห้องปฏิบัติการ ส่วนคาบทฤษฎีให้ใช้การเรียนการสอนแบบ Off Line หรือ On Line ตามบริบท
ของผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา 
   ๙.๔ การบูรณาการสมรรถนะรายวิชา ให้มีความกระชับ เข้มข้น เน้นการปฏิบัติ 
สู่ทักษะตามมาตรฐานและสมรรถนะของหลักสูตร โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง เช่น การแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดห้องเรียน การจัดพ้ืนที่โรงอาหาร  
ห้องประชุม ฯลฯ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) และการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณะสุข และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 
   ๙.๕ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอนทั้งแบบออนไลน์ on live และ on site โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีมีทักษะในศตวรรษที่  ๒๑  
มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ตามหลักสูตร และมาตรฐานการอาชีวศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
   ๙.๖ ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ควรท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินสภาพสถานศึกษาด้วยตนเอง และลดความเข้มข้นในการ
ประเมินผลจากส่วนกลางเป็นส าคัญ  เนื่องจากผู้ประเมินและเกณฑ์การประเมินผลต่างๆ ควรมีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ และมุ่งหาแนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เกิดความพร้อมทั้งในช่วงในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และใน
อนาคต 
   ๙.๗ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนควรท าความร่วมมือกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษามีความพร้อมที่จะจัด
การศึกษาแบบ Onsite โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนการเรียนการสอน 
ในรูปแบบ Online ควรน ามา เป็นการศึกษาเสริมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการศึกษาจะต้อง 
ตอบโจทย์ในเรื่องของโอกาส ความเสมอภาค ความเหลื่อมล้ าด้วย 
   ๙.๘ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนควรปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในรูปแบบการเรียนรู้
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แบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning)  
โดยจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งโปรแกรมการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่นโปรแกรม Google Meet Zoom Microsoft Team Cisco 
webex ซึ่งสามารถสื่อสารกับครูผู้สอนและส่งเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๙.๙ ควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัด  
การเรียนรู้ Online และจัดท าระบบการจัดการเรยีนรู ้(Learning Management System) ผ่านเว็บไซต์
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ครูผู้สอนสามารถน าเสนอเนื้อหา 
และสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์เป็นรายวิชาตามที่ได้ขอใช้ระบบ เ พ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านสื่อ การจัดท าแบบฝึกหัด ส่งการบ้าน และการจัดสอบ 
ออน ไลน์  เช่ น  ระบ บ จั ด ก ารเรี ยน การสอน  Modular Object - Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle) 
   ๙.๑๐ ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบ ถึงความจ าเป็น 
ของมาตรการเปิด-ปิด การสลับวันเรียน กับผู้ปกครองโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น 
Line หรือ Messenger หรืออื่นๆ ที่สามารถสนทนา สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ ลงรูปภาพต่าง ๆ เพื่อติดตาม
และแก้ไข ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 
   ๙.๑๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การมีจุดคัดกรอง การมีอ่างล้างมือ
หรือเจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา การท า
ความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และอื่น ๆ 
   ๙.๑๒ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงภายใน         
สถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือเป็นการเผ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหาหากพบว่ามีการแพร่ระบาดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๒ มาตรการระยะยาว 
๑) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดท าหลักสูตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรคติดต่อชนิดอื่นที่อาจจะอุบัติขึ้นใหม่ (ในอนาคต) ที่เน้น
การให้ ความรู้ระหว่างผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นล าดับแรก โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

๒) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดท าสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เกิดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวปฏิบัติ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓) กระทรวงศึกษาธิการต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวง 
สาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  
ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับกระทรวง 
เพื่อวางนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม และระดับพื้นที่เพ่ือน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลให้มี
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ความชัดเจนในการจัดการและปฏิบัตทิั้งดา้นวิชาการ ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านความร่วมมือ ด้านสาธารณสุข ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) กระทรวงศึกษาธิการควรหาแนวทางปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนใหม่ โดยเน้น  
การเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สังเกต ปฏิบัติ และสามารถแก้ไข 
ปัญหาได้ด้วยตัวเองปรับเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลงและให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
ผ่านวิธีการต่าง ๆ ให้มากขึ้น อาทิ ผ่านการอ่านและการสังเกต ผ่านการศึกษาค้นคว้าทางสื่อต่าง ๆ   
ผ่านการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาซึ่งยุคปัจจุบันผู้เรยีนหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึน้ 
และการจัดการศึกษาต้องเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ 

๕) กระทรวงศึกษาธิการต้องใช้โอกาสในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดหารูปแบบที่เหมาะสมกับการศึกษาไทยในอนาคตด้วย 
เช่น การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การจัดระบบการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะผู้เรียนโดยรูปแบบเชิงบูรณาการ 
ซึ่งสัดส่วนการเรียนแบบ Onsite On Air และ Online ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่างกันซึ่งหากมีการเก็บ
ข้อมูล สถิติ งานวิจัยและพัฒนาไปด้วยพร้อม ๆ กันก็จะท าให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาในแต่ละบริบท
พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

๖) กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการป้องกันโรคระบาดสอนคู่ขนานหรือบรรจุ 
เพ่ิมเติมไว้ในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา หรือก าหนดให้มี “วิชาโรคระบาด” สอดแทรกในหลักสูตรเดิม
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเตรยีมความพร้อมรบัมือกบัสถานการณ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างปลอดภัย 
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หนังสือและเอกสารทางวิชาการ  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔), กรุงเทพฯ : ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร, ๒๕๕๙. 

ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน  
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐. รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก, 

ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๖๖๑. 
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ คณะกรรมกำรอิสระเพ่ือปฏิรูปกำรศึกษำ, ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

สภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ๒๕๖๐. 
ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภำ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน), 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๒๑๗๕๐.  

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (โดยนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) http://www.sp๒.go.th/sp๒/images/meeting/ 
๒๕๖๓/๑/๐๐๑.pdf  

แผน/ยุทธศำสตร์ กำรเตรียมควำมพร้อมของกระทรวงศึกษำธิกำร ก่อนเปิดภำคเรียน ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
https://moe๓๖๐.blog/๒๐๒๐/๐๕/๐๘/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%
๘๐%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๘๔%E
๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘๙%E๐%B
๘%AD%E๐% B๘%A๑%E๐%B๘%๘๒%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%๘๑/  
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓,ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร ๒๕๖๒. 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ  
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  

บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ และเอกสารงานวิจัย  
พงศ์ทัศ วนิชำนันท์. สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI), กำรศึกษำพื้นฐำนในยุคโควิด-๑๙ : 

จะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่ำงไร ?  
 
 
 
 
 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21750
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บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ และเอกสารงานวิจัย  
ภูษิมำ ภิญโญสินวัฒน์ สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI), จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร 

ในสถำนกำรณ์โควิด-๑๙ : จำกบทเรียนต่ำงประเทศสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ของไทย  
เสำวรัจ รัตนค ำฟู. สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI), วิกฤตโควิด-๑๙ รัฐต้องเร่งลดช่องว่ำง 

ดิจิทัล เพื่อควำมเท่ำเทียมในห้องเรียนออนไลน์  
สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) รัฐต้องทุ่มเททรัพยำกรเพื่อแก้วิกฤตกำรณ์โควิด-๑๙ 

และลดควำมเดือดร้อนของประชำชนให้ครอบคลุมและตรงจุด 
 


