
สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 

     วันองัคารที่ ๒ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
 ติดตามมติโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีประเด็น 

ที่เกี่ยวกับการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
- การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ดังนี้ 
  ๑ .  รับทราบแนวทางการนับ เวลา เรียน  การสอนชดเชย และการอนุมัติ  

การจบการศึกษา/การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางไกล การวัด
ประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๒. รับทราบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เพ่ิมเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) 
คือ ให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) เช่น วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด 
และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ า มันเชื้อเพลิง     
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๓. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ กรณียังไม่สามารถ
เปิดให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ตามปกติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณี
จัดการเรียน การสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

เรื่องเดิม 
๑) มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
    (๑.๑) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบ   

การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑       
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร         
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   (๑.๒) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบ 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รายงาน
การเตรียมความพร้อม ในเรื่องปฏิทินการรับนักเรียน และเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
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๒ 
 
และอุปกรณ์ทางการสื่อสารออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม (๗ เมษายน – 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓) ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน (๑ กรกฎาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) และ ระยะที ่๔ 
การทดสอบและการศึกษาต่อ (๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) และเรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับครู 

๒) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
    กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนทางไกล ในระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมส าหรับครูในด้านการจัดท าคู่มือและ      
ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเทคนิคและวิธีการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้เริ่ม
ระยะที่ ๒ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องแม้แต่ในกรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่คลี่คลายหลังเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการตรวจสอบความพร้อมการเรียน
การสอนทางไกล ซึ่งเป็นระยะที่ ๒ ของการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า สาธารณชนให้ความสนใจในการด าเนินการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เร่งด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุน          
การด าเนินการข้างต้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเห็นควรน าเรียนคณะรัฐมนตรีทราบถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสามารถขับเคลื่อนได้ทันการณ์ 
ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สาระส าคญั 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นสมควร

ก าหนดแนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การ     
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๑.๑) การนับเวลาเรียน ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น

ไปและนับรวมเวลาเรียนที่สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือเปิดสอนชดเชยให้ครบ       
ตามโครงสร้างเวลาเรียนก่อนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแต่ละวันให้มีการรายงานตัวว่ามีความพร้อม 
ที่จะเรียนในแต่ละวิชา ตามวิธีการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งต้องมีการชี้แจงและนัดหมายผู้ปกครอง      และ
นักเรียนให้เข้าใจ และการนับจ านวนเวลาเรียนของแต่ละวิชาให้นับจ านวนชั่วโมงที่ เรียนจริง            
ตามตารางสอนและกิจกรรมหรืองานใด ๆ หากจะนับเป็นเวลาเรียนต้องก าหนดในตารางสอน  
หรือเอกสารอื่นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

    ๑.๒ การสอนชดเชย การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะต้องมีการสอนชดเชยสืบเนื่องจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียน 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบท และความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ     
ใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น หากจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนอาจเพ่ิมจ านวนเวลาเรียนในแต่ละวัน และ
หรือเพ่ิมการเรียนในวันหยุดหากจัดการเรียนการสอนทางไกลต้องก าหนดตารางสอนให้ชัดเจน          



๓ 
 
เพื่อน ามานับชั่วโมงการเรียนได้ และเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้จริงค านึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง หรือเป็นการจัดการเรียน  
การสอนแบบผสมที่ผสมผสานหลายช่องทาง หรือหลากหลายวิธีสอนจะต้องก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับเวลาในตารางสอน เช่น มอบหมายให้นักเรียนท าโครงงานหรือแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย 
แล้วส่งไฟล์งานทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวก การจัดการเรียนการสอน โดยครูก า หนด
ประเด็นหรือหัวข้อให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้าพร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล จากนั้นนัดหมายเวลา             
มาอภิปราย ถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะมาพบกันที่โรงเรียนหรือผ่านออนไลน์ตามช่องทาง
ที่สะดวก นอกจากนี้สามารถน าการเรียนการสอนในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อม หรือการปรับ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักเรียนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาใช้    
เป็นแหล่งข้อมูลได้ 

    ๑ .๓  การอนุมัติ การจบการศึกษา/การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  
เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบแต่ละระดับ  
ให้อนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์      
(ติด ๐, ร, และ มส) ให้สถานศึกษาสอนซ่อมเสริมและด าเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น 
และอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็น ๔ ระยะ ขณะนี้ได้ด าเนินการระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อม   
เสร็จสิ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้เริ่มการด าเนินการระยะที่ ๒ การตรวจสอบความพร้อม
การเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป โดยในระยะที่ ๒ นี้ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ใน ๒ รูปแบบ คือ เรียนผ่านทีวี (On-Air) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (Online) โดยมี
การเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือการด าเนินการในระยะที่ ๓ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะน าช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อน าข้อมูล) ส าหรับ ๒ สถานการณ์ ดังนี้ 

    สถานการณ์ที่ ๑ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่คลี่คลายจะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
ด้วยระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจิทัล ระบบดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV จ านวน 
๑๕ ช่อง ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และ Youtube ช่อง DLTV ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และเว็บไซต์ OBEC ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อีกช่องทางหนึ่ง 

    สถานการณ์ที่ ๒ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายจะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม 



๔ 
 
(Social distancing) และมีแผนเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง  ๆ โดยจะต้องได้รับ      
การอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. การวัดผลและประเมินผล กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่คลี่คลายการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ การวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัย ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุย 
การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดท าแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  
แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ประสานขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับ   
ให้ครูผู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของเด็ก          
เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วย 

    ๓.๒ การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา ใช้วิธีการและรูปแบบ                 
ที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ 
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ เป็นต้น ครูผู้สอนจัดท าเรื่องมือวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน เป็นผู้ส่งข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน ประสานขอความร่วมมือ   
จากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียน         เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียนมีการจัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่ม         เพ่ือ
ประเมินผลการท ากิจกรรมร่วมกันมีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผู้เรียนตาม
ความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 

    ๓.๓ การวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ อาจมีทั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบ     
การทดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นต้น ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจัดการทดสอบและประเมินผู้เรียน ดังนั้น ในการวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเอง
ไปให้ครูผู้สอน โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ประสานขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียน          
เพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนจัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
เพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการวัดและประเมินผลทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน 

๔. แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ     
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับสถานศึกษา   
ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด        



๕ 
 
แนวทางการด าเนินงานในรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้    
แก่นักเรียน ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมวิชาการ ๒) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี         
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา และ ๔) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท าให้สถานศึกษาหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร จึงเห็นควร
ปรับแนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติม) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ       
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ          
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  (เพ่ิมเติม)  
คือให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน 
แบบฝึกหัดและค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

๕. การบริหารจัดการส าหรับนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    ๕.๑ นักเรียนพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า นักเรียน  
ไป - กลับ ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณว่าเป็นงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการ   
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า นักเรียนไป - กลับ โดยจัดสรรให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอาหารส าหรับเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๗๗ แห่ง ใน ๗๗ จังหวัด 
แบบประจ า และไป - กลับ และหน่วยบริการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษไม่สามารถให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ และที่หน่วยบริการได้จึงไม่สามารถ
จัดอาหารให้แก่นักเรียนประจ าและนักเรียนไป - กลับของศูนย์การศึกษาพิเศษได้ ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ กรณี 
ยังไม่สามารถเปิดให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ตามปกติให้ปฏิบัติดังนี้ ๑) ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ด าเนินการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีหลักฐาน คือ ใบส าคัญ 
รับเงิน และส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) ๒) กรณีนักเรียนประจ าจ่ายเป็นเงินสด จ านวน 
๙๐ บาท (มื้อละ ๓๐ บาท / ๓ มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเมื่อครูบุคลากรทางการศึกษาออกไปติดตาม 
ประเมินผลและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๓) กรณีนักเรียนไป - กลับ จ่ายเป็นเงินสด 
จ านวน ๓๐ บาท (๑ มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเมื่อครูบุคลากรทางการศึกษาออกไปติดตาม
ประเมินผลและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 



๖ 
 

   ๕.๒ นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าอาหารนักเรียน) ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณว่าเป็นงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน ๕๑ โรง และ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน ๔๘ โรง เพ่ือจัดอาหารส าหรับนักเรียนพิการ และด้อยโอกาสที่เรียนอยู่ 
ในสถานศึกษาแบบประจ าและไป - กลับ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน มื้อละ ๓๐ บาท แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการจัดการเรียน         
การสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน ๓ รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) 
เรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล (Online Education) และเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ ( Interactive Education) 
โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
และตามบริบทพ้ืนที่ของสถานศึกษาจึงไม่สามารถจัดอาหารให้แก่นักเรียนประจ าและนักเรียนไป-กลับ      
ที่โรงเรียนได้ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีการจัดการเรียนการสอน        
แบบออนไลน์ให้ปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ให้สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ด าเนินการจ่ายเงินสด
ให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีหลักฐานคือ ใบส าคัญรับเงิน และส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) 
๒) กรณีนักเรียนประจ า จ่ายเป็นเงินสด จ านวน ๙๐ บาท (มื้อละ ๓๐ บาท / ๓ มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๓) กรณีนักเรียน ไป - กลับ จ่ายเป็นเงินสด จ านวน ๓๐ บาท (๑ มื้อ) 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ผลกระทบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลเชิงบวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนา
ตนเองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยมีผลกระทบต่อผู้ปกครองที่จะต้องเพ่ิมบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอนมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓               
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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