
สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 

     วันองัคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ติดตามมติโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 

คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีประเด็นเกี่ยวกับ
การศึกษาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียน 
ที่หน่ึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจะด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 สาระส าคัญ                    

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและ  
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและ 
นอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในวันดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑. ปฏิทินการรับนักเรียน 

๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(๑) การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส รับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

(๒) การสอบ/คัดเลือก ในระยะเวลาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
(๓) การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัวของนักเรียนทุกคน 

จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษา) 
(๑) การรับนักเรียน การสอบ/คัดเลือก และการประกาศผล ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของแต่ละโรงเรียน โดยต้องแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(๒) การรับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดท าระบบรับสมัครนักเรียน

ออนไลน์ส าหรับภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา
ทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

(๓) การจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล เพ่ือให้
โรงเรียนด าเนินการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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๑๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน สามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียน 

นักศึกษาทั้งผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถานศึกษา ดังนี้  
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 

๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการสอบ/คัดเลือก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมอบตัว 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) รับสมัคร 
ประกาศผลการสอบ/คัดเลือก และมอบตัว ให้สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสมและทันต่อการเปิดภาค
เรียน 

๑๔ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. 
การรับสมัครผู้เรียนใหม่และลงทะเบียนเรียนผู้เรียนเก่า ด าเนินการโดยผ่าน

ระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒. การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร 

(๒.๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม (๗ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
๑. ส ารวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
๒. ขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลจากส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
เพื่อจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. ขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางในระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔. จัดท าสื่อวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕ .  ร วบ ร วมสื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ อ อน ไ ลน์ ใ น  OBEC Content Center  
ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor ติวฟรี.com,  
E-book เป็นต้น 

๖. เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓) 

๑. ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ดังนี้  
(๑) ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ทั้งนี้ ระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  



~ ๓~ 
 

(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบท 
ของสถานศึกษา 

๒. เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง 
ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะน าช่องทางการเรียน
ทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔) ส าหรับ ๒ สถานการณ์ ดังนี้  

สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid – 19) ไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ 
และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 

สถานการณ์ที่ ๒ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid–19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) และมีแผนเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

ระยะที่ ๔ การทดสอบและการศึกษาต่อ (๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่  

(๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับ
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS GAT PAT)                

(๒) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการทดสอบ O-net  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 ๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๑) ประสานงานขอความร่วมมือกับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่มีความพร้อม

ด้านสื่อการเรียนการสอนหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส าหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้
โรงเรียนเอกชนใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานก าหนด และโดยไม่คิดค่าใช้จ่า 

(๒) อยู่ระหว่างจัดท าสารบัญกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าแนกตามระดับชั้น 
และตัวชี้วัด เพ่ือการเชื่อมต่อไปยังสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในคลังข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้น  
ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

(๓) จัดท าเว็บไซต์ที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงไปยังข้อ ๑ และข้อ ๒ 
๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑. ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 
(๑) เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เชื่อมโยง Platform กับ

กระทรวงศึกษาธิการ  
(๒) เตรียมระบบ Cloud Computing  



(๓) พัฒนาคลังความรู้ทางวิชาชีพบนระบบ Cloud และ  
(๔) อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อขอสนับสนุนช่องสัญญาณทีวีระบบดิจิทัล

เพ่ิมเติม จากเดิมที่มี DLTV ช่อง ๑๓ (ถ่ายทอด ๓ วัน/สัปดาห์)  ไปยังมูลนิธิการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  
มี ๔ แนวทาง ดังนี้  

(๑) ใช้แบบเรียนหรือเอกสารประกอบการสอนที่บ้าน โดยครูผู้สอน 
มีระบบออนไลน์ที่ติดต่อถึงผู้เรียนได้หลากหลายช่องทาง  

(๒) ใช้ชุดการเรียนออนไลน์ (Online Course) ซึ่งมีรูปแบบเหมือนกับ 
DLTV โดยครูผู้สอนสามารถสื่อสารถึงผู้เรียนผ่านสื่อได้หลายช่องทาง อาทิ โทรทัศน์ YouTube เป็นต้น 
  (๓) ใช้ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของสถานศึกษา ได้แก่ 

(๓.๑) ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่สถานศึกษาสร้างขึ้น หรือที่มี 
ใช้แพร่หลายในสังคมออนไลน์ รวมถึงการผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง และ  

(๓ .๒ )  ใช้ห้อง เรี ยนที่ มี ระบบการเรียนการสอนอ อนไลน์ 
ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Realtime ได้ และ  

(๔) ในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนหรือต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางในการสอน อาทิ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง อาจเรียนโดยการ
รับชมการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน (Live) ผ่านศูนย์การสอนออนไลน์ของสถานศึกษาแม่
ข่าย (วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา) 

๒.๔ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
(๑) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเรียน กศน. แบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

 (๑.๑) แอปพลิเคชัน ONIE Online 
 (๑.๒) ETV และทีวีระบบดิจิทัลช่อง ๓๗ 
 (๑.๓) www.ETVThai.tv และ www.ceted.org และ 
 (๑.๔) โปรแกรมการสื่อสารอื่น ๆ เช่น Line, Google Classroom, 

Microsoft Teams, Zoom Meeting, E-book เป็นต้น รวมทั้งพบปะครูผู้สอนตามความเหมาะสม 
ของเนื้อหาวิชา และบริบทพ้ืนที่ 

(๒) จัดช่องทางการเรียนรู้ ได้แก่  
 (๒.๑) ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV และทีวีระบบดิจิทัล ช่อง 

๓๗ ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกันทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. โดยปรับตารางออกอากาศ 
ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือสนับสนุนสื่อส าหรับในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้ง
ก าหนดชอ่งทางออกอากาศ ได้แก่ GMMz ช่อง ๑๘๕, DTV ช่อง ๒๕๒, PSI ช่อง ๑๑๐, True ช่อง ๓๗๑ และ  

 (๒.๒) ทางแอพพลิเคชั่น ONIE Online  
(๓) ด าเนินการวัดและประเมินผล โดยจัดสอบด้วยข้อสอบกลางส าหรับ

นักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งใน
รูปแบบข้อสอบและจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามศูนย์ทดสอบอ าเภอ จ านวน ๑๔๘ แห่ง 
ทั่วประเทศ 

 



~ ๓~ 
 

๓. การเตรียมความพร้อมส าหรับครู 
๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ดังนี้  
(๑) จัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลส าหรับครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านช่องทาง DLTV และ OBEC Channel และ 
(๓) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

๓.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดฝึกอบรมครูให้สามารถ 
ใช้โปรแกรมที่มีอยู่อย่างแพร่หลายให้แล้วเสร็จประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และใช้โปรแกรมจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๑) ด าเนินการพัฒนาครูโดย  

 (๑.๑) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพ่ือพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้สร้างบทเรียนออนไลน์ สื่อการสอน เทคนิควิธีสอน และการประเมินผล  
ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยก าหนดบทบาทครูเป็น ๓ กลุ่ม คือ  Excellent 
Teacher, Mentor Teacher และ Network Teacher และ  

 (๑.๒) พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ตามความสนใจ 

(๒) การพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์  (Online Course) ทุกรายวิชา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ส าหรับระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ  
สายปฏิบัติการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด  

๓.๔ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ด าเนินการเตรียมความพร้อม ได้แก่  

(๑) การชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้บริหาร
ระดับอ าเภอ  

(๒) การอบรมครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล และ
การสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์  

(๓) การชี้แจงนักศึกษา และ  
(๔) การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล 
 

 
ติดตามข่าวโดย 

นายสิทธิชัย อ่อนส ี
 (นติิกรปฏิบัตกิาร) 


