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 การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ส าเร็จสมบูรณ์ได ้ต้องขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ทีจ่ัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามกรอบการวิจัย จ านวน 30,000 บาท 

ขอขอบคุณนายไพรวัลย์ จันทะนะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์ยิ่ง นายวิทยา ชุมปัญญา และ ดร.สท้าน วารี 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และดร.สมพร  หลิมเจริญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทีค่อยให้ค าชี้แนะ เสนอแนะและตรวจสอบแกไขข้อบกพรองต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใสตลอดมาตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ณ 
โอกาสนี้ 
   ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง ตลอดจนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
  ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านที่กรุณาประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และให้ข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์จนท าให้การวิจัยส าเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมี
จากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณ และผู้เขียนต าราที่ใช้ในการอ้างอิงทุก
ท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป 
 ท้ายสุดนี้  ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณพ่ีๆ  น้องๆ  คณะศึกษานิเทศกทุ์กคนทีม่ีส่วนรวมใน
การจัดท าและด าเนินการวิจัยจนท าให้การด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
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ชื่อเรื่อง  ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 3) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที ่1 การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที ่2 การ
ก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระยะที ่3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1  กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 525 คน ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 25 
คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก แบบ
สัมภาษณ์ชิงลึก และแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขนาด  

ระดับการจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปรากฏดังนี้ 



 ง 

 1.1 สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนทั่วไป จ านวน 175 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 65 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง 

 1.2 สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง เป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เป็น
สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตร
วิทยาและโรงเรียนบ้านอนุบาลกุสุมาลย์ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาลักษณะต่าง ๆ ในสถานการณ การแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้  

 2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 65 แห่ง  
  2.1.1 ไมม่ีสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.1.2 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 65 แห่ง  
  2.1.3 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 4 แห่ง  
  2.1.4 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 9 แห่ง  
  2.1.5 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 1 แห่ง 
  2.1.6 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  6 แห่ง 
 2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง  
  2.2.1 ไมม่ีสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.2.2 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 103 แห่ง  
  2.2.3 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 7 แห่ง  
  2.2.4 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 2 แห่ง  
  2.2.5 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 13 แห่ง  
  2.2.6 สถานศกึษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  16 แห่ง 
 2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ ่จ านวน 5 แห่ง  
  2.2.1 ไมม่ีสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.3.2 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 7 แห่ง  
  2.3.3 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 2 แห่ง  
  2.3.4 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 4 แห่ง  
  2.3.5 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 5 แห่ง 
  2.2.6 สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  5 แห่ง 
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3. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มี
ความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีบริบทใกล้เคียงกัน สรุปไดด้ังนี้ 

 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยยึดปัจจัยการบริหาร 4 M (Man, Money,  
Material, Management) 

  3.1.1 ด้านบุคคล (Man) สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคคลตาม 
บริบทโดยเน้นความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

  3.1.2 ด้านงบประมาณ (Money) สถานศึกษาไดป้รับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเงิน 
อุดหนุน และมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าทีสุ่ด 

  3.1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Material) สถานศึกษาไดจ้ัดหา 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเททีจ่ าเป็นก่อน และไดร้ับการสนับสนุนเพิ่มเติม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนเพียงเล็กน้อย แต่ไมเ่พียงพอ 

  3.1.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) สถานศึกษาไดบ้ริหารจัดการตาม 
มาตรการและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

 3.2 สถานศึกษาไดจ้ัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND เป็นหลัก และเสริมแบบ  
ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองทีม่ีความพรอมตามบริบทปัญหาที่
พบเกิดจากท้ังนักเรียนและสภาพครอบครัวของนักเรียนไม่พรอม จึงแกไขโดยให้ครูและบุคลากรออก
ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือประสานงานกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3.3 สถานศึกษาได้ด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยการคัดกรองนักเรียน เพื่อแบ่ง 
กลุ่มหรือประเภทนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล มอบเงินค่าอาหาร
กลางวัน และอาหารเสริม (นม) และใบความรูใบงาน ก ากับติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 4. แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ แบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจัดการโดยยึดปัจจัยการบริหาร 4M ด้านการจัดการเรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยด าเนินการตามความเหมาะสม ความจ าเป็น และงบประมาณที่ได้รับ 
 5. ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นกิจกรรม
หรือโครงการที่สอดคล้องกับบริบทและพ้ืนทีซ่ึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
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จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษาปรากฏในหมวด 4 มาตรา 22, 23 สรุป

สาระส าคัญ คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนว่ามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และต้อง

ส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่วนการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” และในปัจจุบันด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ท าให้ประเทศ

ต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา ขณะที่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจ

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจ าเป็น รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันของ

คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุก

ระดับชั้น ท าให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  ขณะที่รัฐบาลได้ออก

ประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน

พ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มี

ผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก เว้นแต่เป็นการด าเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และคณะ 

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการ

สอนทางไกลในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

เป็นต้นไป และก าหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 2) การเรียนผ่าน

ทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ได้แก่ 2.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 200 

และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 – 351 2.2 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 37 – 51 2.3 ระบบเคเบิ้ล

ทีวี (Cable TV) และ 2.4 ระบบ IPTV และ 3. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 

ช่องทาง ได้แก่ 3.1 เว็บไซต์ www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform)  

3.2 เว็บไซต์ DLTV – www.dltv.ac.th 3.3 เว็บไซต์ Youtube - www.youtube.com DLTV1 Channel – 
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DLTV 15 Channel และ 3.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet ในระยะก่อนเปิดเรียน 

แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล 15 ช่องรายการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนเนื้อหา 

สาระการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจัดท าเนื้อหา สาระการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งนี้ ได้เริ่มออกอากาศท้ัง 15 ช่อง

รายการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงตรวจสอบ

ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานนักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้า และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน

ร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้โดยไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลแต่อย่างใดหากโรงเรียน

สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวน

นักเรียนน้อยและมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและ

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวน

นักเรียนมากแต่พ้ืนที่น้อยให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การ

เรียนผ่านทีวี (ON-AIR)และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่

โรงเรียนโดยโรงเรียนออกข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม

และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ได้เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนในรูปแบบ on site แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ระบาด

ในระลอกให้ม่จึงได้ประกาศ การงดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 17 สงิหาคม 2564 แต่การ

เรียนการสอนของนักเรียนก็ไม่ได้หยุด ตามนโยบายที่ว่า นักเรียนต้องได้เรียนทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การพัฒนา

พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนจึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามบริบทของพ้ืนที่ใน

แต่ละโรงเรียน ซึ่งในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการ

ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีให้ม่ วิถีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนานักวิจัยระดับส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนรวมไม่น้อยกว่าเขตพ้ืนที่ละ 20 คน เพื่อให้การวิจัยและการมีส่วนร่วมเป็นไปใน

ทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการมากที่สุด จึง

มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่

เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถใีห้ม่ เพ่ือด าเนินการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบายการ

จัดการเรียนรู้วิถใีห้ม่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีให้ม่ให้เป็นไป
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ในทิศทางที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่ต่อไป 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยไดก าหนดค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะ 
อย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ 
   1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดให้ญ่ มีจ านวนเท่าไร  
   1.2 โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียน 
Stand Alone มีจ านวนเท่าไร และมีสถานศึกษาใดบ้าง  
  2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไดด าเนินการอย่างไรใน 
ชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่อไปนี้ 
   2.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นอย่างไร โดยยึดปัจจัยการบริหาร 4M (Man, 
Money, Material, Management)  
   2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาเป็นอย่างไร 
   2.3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเป็นอย่างไร 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไดด าเนินการอย่างไรในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเด็นต่อไปนี้ 
   3.1 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาแต่ละลักษณะเป็นอย่างไร 
   3.2 นโยบายการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          2. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          3. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน ดังนี้ 
  1. ได้ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 1 
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  2. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายใตส้ถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  
  3. เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ ภายใต้ถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยไดก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.1 ด้านการบริหารจัดการ 
   1.2 ด้านการจัดการเรียนรู 
   1.3 ด้านการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยไดก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ตามข้ันตอน ในการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้  
   1. การวิจัยขั้นที่ 1  
    กลุม่ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครผูู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบง่เป็นดังนี้ 

  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร  เขต 1 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษากลุ่มตน้แบบ จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 1 คน ตามคุณสมบัติไว้ ดังนี้ 

      1) สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 5 คน 

     2) สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 5 คน 

     3) สถานศึกษาขนาดให้ญ่ จ านวน 5 คน 

  1.2 ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  

จ านวน 525 คน ที่ท าการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา

ตอนต้นโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน 

   2. การวิจัยระยะที่ 2 กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 25 คน ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ดังนี้ 
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    2.1 นักวิจัยที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา หรือ
ทางด้านการศึกษาอ่ืนๆ ไมต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 19 คน 
    2.2 นักวิชาการท่ีมีวุฒิทางการศึกษาด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา 
หรอืทางด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ไมต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
    2.3 ครูผู้สอนที่มีประสบการณในจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดให้ญ่ จ านวน 4 คน 
    3. การวิจัยระยะที่ 3  
    3.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 จ านวน 9 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ดังนี้ 
     1.3.1 ด้านการจัดท าแผนและนโยบาย เป็นผู้บริหารการศึกษา มีวุฒิการศึกษาไมต่ ากว่า
ปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน 
     1.3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศกที่มีประสบการณด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีวุฒิการศึกษาไม
ต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
     1.3.3 ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและครูผู้สอน
ที่มีประสบการณด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีวุฒิการศึกษา ไมต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมีวิทยฐานะไมต่ า
กว่าช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน 
     1.3.4 ด้านการวัดและประเมินผล เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก ทีมี่
ประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผล มีวุฒิการศึกษาไมต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมีวิทยฐานะไมต่ ากว่า
ช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา  
   3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
   3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
    3.2.1 สภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
    3.2.2 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    3.2.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  4. ด้านระยะเวลาในการวิจัย 
   คณะผู้วิจัยไดก าหนดระยะเวลาในการวิจัยไว้ในปการศึกษา 2564 (เดือนกันยายน-ตุลาคม  
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พ.ศ. 2564) ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 คณะผู้วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  
interview) เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานจากตัวแบบกระบวนการสร้างนโยบาย
สาธารณะ (Process model) ตามทฤษฎีของ โธมัส อาร ดาย (Thomas R. Dye) โดยการศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการเรียนรู และด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแต่ละด้านมี 4 องค์ประกอบ คือ เป้าหมาย กลไก  
กลยุทธ์ของนโยบาย และตัวชี้วัด แล้วน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบการวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สภาพและปัญหาในการ
จัดการศึกษาด้วยรูปแบบ
ออนไซต์ ออนแอร์ ออนดี

มานด์ ออนไลน์ ออน
แฮนด์ และรูปแบบอ่ืนๆ 
แยกตามขนาดโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย ประถมต้น 

ประถมปลาย มัธยม
ตอนต้น 

การบริหาจัดการ ได้แก่ 
การอ านวยการ ก ากับ
ทิศทางและควบคุมให้

โรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนด าเนินการจดั
การศึกษาไปด้วยดี ตาม

หลัก 4 M (Man 
Management Material 

Money) 

กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เทคนิคหรือวิธีการ

ที่ครูน ามาใช้เพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ทั้ง
ด้านการพัฒนาความรู้ 
ทักษะและคณุลักษณะ
ตามรูปแบบทีโ่รงเรียน

ก าหนด 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน 

การป้องกัน และการแก้ปญัหา
ให้แก่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ 

พัฒนาความรู้ทักษะและ
คุณลักษณะ การส่งผ่านผู้เรียน

เรียนต่อในระดับสูงขึ้นและ
ความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ

โควิด 2029 

 

การประชุมระดม
ความคิด

(Brainstorming) 

โดยคณะนักวิจัย
ผู้บริหาร 

นักวิชาการ ครู 
ผู้เกี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษา 

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ด้านการวัดและประเมินผล ฯลฯ จ านวน 6 คน 

ร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในด้าน
การบริหารจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้และ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ในระดับส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ข้อมูลแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยไดนิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง การแตกนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปการศึกษา 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู
และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลักษณะโครงการหรือแผนงานย่อยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของ
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การด าเนินงานงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะไดรับ 
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 
การวิเคราะห์คุณค่าของหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค ์การวิเคราะห์ กลยุทธ์การด าเนินงาน และการ
เปรียบเทียบงบประมาณกับผลที่คาดว่าจะไดรับจากข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือตัดสินใจก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การบริหารจัดการ หมายถึง การอ านวยการ ก ากับทิศทาง และควบคุมให้สถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนด าเนินการจัดการศึกษาไปด้วยดี ทั้งด้านบุคลากร (Man) วิธีการ (Management) วัสดุอุปกรณส์ิ่ง
อ านวยความสะดวก (Material) และงบประมาณ (Money) 
 4. การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ เทคนิค หรือวิธีการที่ครูน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้ 
  4.1 ออนไซต (ON-SITE) หมายถึง การเปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ หรือการเรียนที่สถาน 
ศึกษาด าเนินการไดในกรณีท่ีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและประกาศ
ของศูนยค์วบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และไดรับการอนุมัติจากศูนยค์วบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของจังหวัด 
  4.2 ออนแอร ON-AIR) หมายถึง การเรียนรูผ่าน DLTV (Distance Learning Television) หรือ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งการ
ออกอากาศตามตารางและการเรียนย้อนหลัง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสาร 
ชองทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชองทางสื่อสารหลักมีดังนี้ 
   4.2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ ไดแก แบบออกอากาศส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมไทยคม แบบ KU-BAND (จานทึบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 CH-186-CH-200 และแบบ C-BAND 
HD (จานตะแกรง 6 ฟุต) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 CH-337-CH-348  
   4.2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีวิีดิจิตอล (DLTV) ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านระบบทีวีภาคพ้ืนดิน  
  4.3 ออนดีมานด ON-DEMAND) หมายถึง การเรียนรูผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ครู และนักเรียน
ตกลงใช้ร่วมกัน ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต (NEW DLTV) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
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ทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอรเน็ตไดทั้งอินเตอรเน็ตบ้านและมือถือ ผู้เรียน
สามารถรับชมซ้ าและย้อนหลังได 
  4.4 ออนไลน ONLINE) หมายถึง การเรียนรูโดยให้ครเูป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ
จากสถานศึกษากระจายไปสูนักเรียนโดยใช้ชองทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต ผ่านระบบ Web 
Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน  
  4.5 ออนแฮนด ON-HAND) หมายถึง การเรียนรูทีบ่้านโดยครูจัดท าเอกสาร หรือใบงานให้กับ
นักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป การให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าทีบ่้าน โดยมีครูออกไป
เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียน
ไดอย่างต่อเนื่อง 
 5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และการแกปัญหาให้แก 
นักเรียนให้ไดรับการเรียนรู พัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะ การวัดประเมินผล การส่งผ่านผู้เรียนให้ได
เรียนต่อในระดับสูงขึ้นและความปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
 6. ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 1 
 7. ครผูู้สอน หมายถึง ขาราชการครู ครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 8. ขนาดของสถานศึกษา มี 3 ขนาด ไดแก 
  8.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึงสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 119 คน 
  8.2 สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 200 - 449 คน 
  8.3 สถานศึกษานขนาดใหญ ่หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 
 9. ลักษณะของสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ไดแก 
  9.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  9.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
  9.3 สถานศึกษาขนาดให้ญ่ 
  9.4 โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
  9.5 สถานศึกษาท่ีใช้เป็นสถานที่พักคอย 
  9.6 สถานศึกษาท่ีใช้เป็นสถานที่กักตัว 
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 10. สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาแบบพิเศษ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
สถานศึกษาท่ีใช้เป็นสถานที่พักคอย และสถานศึกษาที่ใช้เป็นสถานที่กักตัว 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
  2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  3. แนวคิดเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
  5. บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
  6. แนวคิดการวิจัยเชิงนโยบาย 
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

 1.1 ความหมายของการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา 

  การบริหารจัดการเป็นกระบวนการทางสังคมของมนุษย์ที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในด าเนินงานทุกชนิด
ให้ส าเร็จลุล่วงไป บังเกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงในสังคม ในปัจจุบันองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
พ่ึงการบริหารอยู่มาก ในกิจกรรมของมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดส าคัญไปกว่าการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งค าว่า "การ
บริหาร" หรือ "การจัดการ" เป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาอังกฤษมักใช้เรียก 2 ค า คือ Administration 
และ Management อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดของ "การบริหารจัดการ" ไว้หลายทัศนะพอ
สรุปได้ดังนี้  
  จิระภา สุขเกษม (2547, อ้างถึงใน อุทิศ สมใจ, 2555, หน้า19) ให้ความหมายของการบริหาร
จัดการว่าเป็นกระบวนการจัดการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 1) คน 
(Man) คือ ปัจจัยพ้ืนฐานอันดับแรกและเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ  
2) เงิน (Money) คือ เงินสด หรือทรัพย์สินให้ หมายถึง เงินกู้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการซื้อท่ีดิน ก่อสร้าง
อาคาร 3) วัสดุอุปกรณ์ (Machine) คือ เครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) เครื่องจักร (Machine) คือ อุปกรณ์หลักในการผลิตสินค้าเพ่ือใช้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
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  ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2543, อ้างถึงใน อุทิศ สมใจ, 2555, หน้า19) กล่าวว่า การบริหารจัดการ
เป็นศิลปะในการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ในองค์การ โดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมกิจการ ให้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายขององค์การ ด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2540, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารการจัดการคือ งานของหัวหน้าหรือ
ผู้น าที่จะต้องท าเพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกัน และ ร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจไว้จน
ส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่าย ๆ การบริหาร คือการท าให้งานส าเร็จลงได้โดยอาศัยผู้อ่ืนเป็นผู้ท า
ให้ส าเร็จนั่นเอง 
  ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540, หน้า 1) กล่าวว่า งานบริหารจัดการ หมายถึง กิจการที่
เกี่ยวกับการจัดการด าเนินงาน ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้งานขององค์กร
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  สมยศ นาวีการ (2538, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์กร การมีส่วนร่วมและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์กรและการใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินกิจกรรม 
โดยน าเอาทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการมาใช้อย่างเป็น
กระบวนการ มีระบบระเบียบแบบแผน เพ่ือสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ส าหรับการบริหารการศึกษา ได้มีนักการศึกษาที่เป็นบุคคลส าคัญหลายท่านได้แสดงทัศนะไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542, อ้างถึงใน พระครูสังฆรักษ์ ไชยรัตน์ชยรต
โน, 2558, หน้า322) กล่าวถึง การบริหารการศึกษาไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกัน
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม 
คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้า 
หมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่โดยอาศัยปัจจัยส าคัญการบริหารที่ส าคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4 Ms ได้แก่ 
1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุสิ่งของ (Materials) 4) การจัดการ (Management) การบริหาร
การศึกษาจึงเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ คือ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้อัน
เกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ 
(Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละ
คนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
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  หวน พินธุพันธ์ (2548, หน้า50) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่
บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน 
เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผน 
และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 

  กู๊ด (Good, 1973, 14) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ 
การควบคุมและการจัดการเกี่ยวกับงานหรือกิจการสถานศึกษา ทั้งการบริหารธุรกิจในสถานศึกษาและการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง เช่น  
การเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 200 1, หน้า437 - 438) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการที่มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น การตัดสินใจ แรงจูงใจ 
ภาวะผู้น า โดยการบริหารต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนรว่ม 
มือกันด าเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ปัจจัย
หรือทรัพยากรการบริหารและเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการ
บริหารจัดการร่วมได้อย่างกลมเกลียว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อสมาชิกและองค์การตามเป้าหมายและนโยบายของการศึกษา 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ให้ศาสตร์และ
ศิลป์ของการบริหารจัดการร่วมกันได้ โดยการประยุกต์แนวทางการบริหารที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสอด 
คล้องกับนโยบาย ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ พัฒนาตนเองตลอดเวลาและต้องรับการ
ประเมินเป็นระยะและการรู้จักน าหลักการทฤษฎีทางการบริหารทั้งเก่าและใหม่มาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประสานงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนที่วางไว้ และ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิคในการจัดการด้านบุคคลากรและแก้ปัญหาอุปสรรคให้
ลุล่วง ตลอดจนการรวมพลังพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ทรัพยากรอันเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อสมาชิกและองค์การตามเป้าหมายและนโยบายของการศึกษา 

 1.2 ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
  การพิจารณาถึงขอบข่ายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละด้านในที่นี้ เป็นการ
พิจารณาโดยใช้แนวทางจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยังมีผู้กล่าวถึงภารกิจการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
   จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า29 - 32,63) กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารสถานศึกษาว่า 
เอ็ดเวิร์ด ดับเบิลยู สมิท (Edward W. Snith) ได้แบ่งงานของผู้บริหารการศึกษาไว้ 7 ประการด้วยกัน คือ 1) 
งานวิชาการ 2) งานบุคคล 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานการเงิน 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานสร้าง
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ความสัมพันธ์กับชุมชน 7) งานธุรการ จากผลงานของเอ็ดเวิร์ด ดับเบิลยู สมิท จึงกล่าวได้ว่า ภารกิจทางการ
บริหารการศึกษาหรืองานบริหารการศึกษาโดยทั่วไปครอบคลุมการบริหารงาน 1) วิชาการ 2) งานธุรการ 3) 
งานบุคคล 4) งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 5) งานด้านความสัมพันธ์ชุมชน การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้
นั้นจะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุ
ครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการ หรือ ท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเป็นคนมีวินัย และอ่ืน ๆ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่า ภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรือ  
งานบริหารการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ภารดี อนันต์นาวี (2555, หน้า279 - 319) ได้กล่าวถึง ภารกิจทางการบริหารสถานศึกษาว่า 
สถานศึกษาจะต้องมีการด าเนินกิจการหรือบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ 1) งานวิชาการเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น จัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินภายนอกเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 2) งานงบประมาณ เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็น
อิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ ผลผลิต สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 3) งานบริหารบุคคล เพื่อด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) งานบริหารทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษาบริหารสนับสนุนส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและ
ผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนที่จะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธา และให้การ
สนับสนุน 
  สรุปได้ว่า ภารกิจการบริหารสถานศึกษามี 4 งาน คือ 1) งานวิชาการ ได้แก่ การจัดการศึกษา
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกเพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ 2) 
งานงบประมาณ ได้แก่ การจัดการงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ 
ผลผลิต สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3) งานบริหารบุคคล ได้แก่ การ
ด าเนินงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีจิต
สานึกในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  4)งานบริหารทั่วไป  ได้แก่ การสนับสนุน 
ส่งเสริมประสานงานและอ านวยให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
 1.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกัน การบริหารที่ดีจึงต้องอาศัย 
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กระบวนการบริหารเป็นหลักการ กระบวนการบริหารที่นิยมกันมากท่ีสุดและสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการ
บริหารงานทั่ว ๆ ไป คือ กระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (Luthur Gulick) มีองค์ประกอบ และขั้นตอน 7 
ขั้น รวมเรียกว่า "POSDCORB" (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, หน้า2552: 50) ซึ่งเป็นลักษณะขององค์ประกอบ
กระบวนการ ดังนี้  
   1) การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เพราะแผนงานจะเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลักและแผนงานย่อย แผนงานต้องมีลักษณะยืดหยุ่น  
   2) การจัดหน่วยงาน (Organizing หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่การแบ่งส่วน
งาน และการจัดสายงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
   3) การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร  ได้แก่ การจัด
อัตราก าลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมขวัญ และก าลังใจ 
สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้งานส าเร็จหรือ
ล้มเหลว  

 4) การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชาและ
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้อง
แต่ละคนตามล าดับโดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติ
ตามมีการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

 6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง กรรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับต่าง 
ๆในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของกิจการ
อย่างสม่ าเสมอ 

 7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชี
การใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 
  สรุปได้ว่า การบริหารจัดการการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นการ
ด าเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน หรือผู้บริหารร่วมกับกลุ่มบุคคลชุมชน ร่วมมือกัน
พัฒนาคนให้มีคุณภาพซึ่งการจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์การสรรหาบุคคลมาท าการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียน 
 1.4 ปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารจัดการศึกษา 
  ในการจัดการศึกษาทุกประเภทโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาระดับฐาน
ล่างสุดที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินภารกิจสร้างสรรค์ คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดยอาศัยกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี มีกลไกของการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นโดยความร่วมมือร่วม
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แรงร่วมใจจากบุคคลในทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการบริหารจัดการทรัพยากรใน
การบริหาร (Resources) (สุรศักดิ์ ปาแฮ, 2543, อ้างถึงใน พระครูสังฆรักษ์ ไชยรัตน์ชยรตโน, 2558, หน้า
323) และนักการศึกษา ได้แสดงทัศนะไว้ ดังนี้ 
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545, อ้างถึงใน พระครูสังฆรักษ์ ไชยรัตน์ชยรตโน, 2558, หน้า
324)  ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการบริหาร (Administrative 
Resources) ที่ส าคัญมีอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) และวิธี
ปฏิบัติงาน  
( Management) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ( ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนี้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารหรือจัดการ ซึ่งนิยมเรียกว่า หลัก 4 M's โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคธุรกิจ ทรัพยากรทางการบริหาร 
หรือปัจจัยทางการบริหารที่นิยมกันมี 7 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) วิธีปฏิบัติงาน 
(Management of Method) ตลาด (Market) เครื่องจักร (Materials) และขวัญและก าลังใจ (Morale) ซ่ึง
เรียกว่า 7 M's  
   สมคิด บางโม (2546, หน้า 60 ได้กล่าวถึงปัจจัยการบริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อ  
ไปนี้ 
    1. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การ
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะ ออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ  

  2. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานหากขาด
งบประมาณการบริหารงานของหน่วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

  3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรใน
การบริหารหากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารงาน 
    4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดย 
ตรง คือเป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวล ผลักดันและก ากับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการให้
สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการ 
   เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550, หน้า 7 - 8) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ 4 M's เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ 
    1. ด้านบุคลากร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินวัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการเพ่ือน าสถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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    2. ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของโรงเรียนที่จัดท าข้ึนโดยการก าหนดรายรับ 
รายจ่ายของงานโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
และบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพ เพื่อจัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อย่างประหยัด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูงสุด 
    3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการเรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการบริการ
และส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ที่ดีจะน าไปสู่การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
    4. ด้านการจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อ
บุคคล และ อาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมาย
ของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ การจัดการที่เหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะท าให้
เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการ
สื่อสารตามเป้าหมายที่วางไว้ 
   สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยบุคลากร 
(Man) ที่มีความสามารถ มีงบประมาณ (Money) สนับสนุนด าเนินงาน มีวัสดุอุปกรณ์ (Materia) ตามความ
ต้องการ และมีระบบบริหารจัดการ (Management) ที่ด ี

2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
    2019 (COVID - 19) 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

  2.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 นักวิชาการในด้านการศึกษา ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
  วิชัย ประสิทธ์วุฒิเวชซ์ (2542, หน้า 255) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็น

กระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการด าเนินการ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ จนถึงการ
ประเมินผล 

  สุวิทย์ มูลค า (2549, หน้า 16) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ คือสภาพการเรียนรู้ที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนด ซึ่งหมายความรวมถึงรูปแบบการ
สอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน 
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  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 25) สรุปไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตรผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริม 
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

  Hough and Duncan (1970, p.144 ) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่า
หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ และมี
ความสุข การจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้ (1) ด้านหลักสูตร หมายถึงการศึกษาถึง
จุดมุ่งหมายของการเรียน มีความเข้าใจในจุดประสงค์รายวิชา และการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและ
เลือกเนื้อหาได้เหมาะสมกับท้องถิ่น (2) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเลือกวิธีสอนและวิธีจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ (3) การวัดผลหมายถึง การเลือกวิธีวัดผลที่
เหมาะสมและและสามารถวิเคราะห์ผลได้และ (4) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ หมายถึงความสามารถใน
การประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

  Hills (1982, p. 266) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าหมายถึง กระบวนการให้
การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้หมายถึง สภาพการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้า 
หมายหรือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบ 
การณ์ใหม่ที่ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 

  2.1.2 หลักการในการจัดการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 25) ได้ให้หลักการในการจัดการเรียนรู้ว่าต้องให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 

 จากหลักสูตรแกนกลางกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ให้หลักการที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 



19 

 

  1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการว่าผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลง
มือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหาและปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2. การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการให้ความส าคัญของ
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเพ่ือวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล 
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและ
แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลสาหรับใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และนาไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

  3. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการท างานของสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมองพัฒนาการ
ทางอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรมข้อเท็จจริงและทักษะด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในชีวิตจริงตาม
ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

  4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ได้รับรู้ เกิดการยอมรับ เห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยที่ดี 
  สรุปหลักการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 255 1 โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ โดยยึดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้ง
ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
   2.1.3 ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 
    ยุพิน ศิริพละ (2537, อ้างถึงใน ประกาศิต อานุภาพแสนยากร, 2555, หน้า 2-3) ได้
ระบุถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันการ
จัดการเรียนรู้มีความส าคัญ ดังนี้ 
     1. การจัดการเรยีนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วขึ้นจุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ และเจต
คติ ดังนั้น ในการสอนของผู้สอนที่มีการวางแผนไว้อย่างมีเป้าหมาย ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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     2. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาบรรลุผลจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังนั้น ในการสอนจึงต้องใช้วิธีการสอนหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน ใช้เทคนิคการสอน และใช้จิตวิทยาเพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา 
     3. การจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนส าคัญข้ันหนึ่ง
ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือ ในขั้นการน าไปใช้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ที่ส าคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอนจากเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ชี้น าผู้เรียนให้เป็นคนดี เข้าถึงองค์ความรู้มี
ความสามารถในการคิด น าความรู้มาแก้ปัญหา เมื่อพฤติกรรมการสอนของผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนเปลี่ยนก็นับได้ว่าการเรียนการสอนได้ช่วยพัฒนาหลักสูตร 

   4. การจัดการเรียนรู้เป็นการสร้างแบบอย่างให้กับผู้เรียนในการคิด การท าผู้สอนมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างมากท้ังด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพและความประพฤติ การกระท า
ของผู้สอนจะอยู่ในสายตาผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะเลียนแบบผู้สอนโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ลูกศิษย์ซึมซับสิ่งที่ดีจากตัวผู้สอน เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชัดเจนการแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น 

   5. การจัดการเรียนรู้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ผู้สอนเป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์จนพบคาตอบ ซึ่งเป็นวิธีการให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

   6. การจัดการเรียนรู้พัฒนาความเป็นมนุษย์ทุกด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 
ชาติพ.ศ.2542 ได้เน้นให้การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์" โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะทาให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข มีความเท่าเทียมกัน 
เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุขมีงานทารวมถึง
สามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2557) ได้ให้ระบุความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ว่า
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และ เกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียน
จะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่ เพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของ
ผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จัก เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้วย่อมจะมีผลดี
ต่อการเรียนของผู้เรียนดังนี้คือ 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 2) เกิดทักษะ
หรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 3 เกิดทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งที่เรียน 4) สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 5 สามารถนาความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไปอีกได้ อนึ่ง การที่
ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ทั้งทาง ด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
นั้น การส่งเสริมที่ดีท่ีสุด ก็คือ การให้การศึกษา ซึ่งจาก ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญใน
การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
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  2.1.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไว้ดังนี้  
    กาญจนา คุณารักษ์ (2543, หน้า 28) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดง
การเรียนการสอนสาหรับนาไปใช้สอนในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามรูปแบบจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด แผนดังกล่าวจะแสดงถึงล าดับความสอดคล้องกันภายใต้หลักการของแนวคิดพ้ืนฐาน
เดียวกัน องค์ประกอบทั้งหลายได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การ
สอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรรมการสอนและการวัดและประเมินผล 

    ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2554, หน้า 2 - 13) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการ
สอน/รูปแบบการเรียนการสอน คือ แบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์
สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการ
ด าเนินการสอนดังกล่าว มักประกอบด้วย ทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มี
ลักษณะเฉพาะอันจะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นก าหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นแบบ
แผนหรือแบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้ 

   ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 221) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ
ของลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการ
เรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไป
ตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือ รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 

   ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555, หน้า 108) ได้สรุปว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
หมายถึง แบบแผนของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการ
เรียนรู้ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น 1 ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้มัก
ประกอบด้วย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นั้น มีจุดมุ่งหมายส าคัญเฉพาะรูปแบบนั้น มีการบรรยายกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญ และ
อธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
สอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งผู้สอน
สามารถนาไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการด าเนินการเสนอท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตามท่ีรูปแบบนั้น
ยึดถือได้ 
  สรุปรูปแบบการสอนคือ สภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือข้ันตอน



22 

 

ส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
รูปแบบนั้น ๆ 

  2.1.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือรูปแบบการสอนเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ือปรับ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้ทันกับโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ สามารถน าไป 
ใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนนักวิชาการศึกษาได้
จดัแบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไว้มีดังนี้ 

    ไสว ฟักขาว (2561, หน้า 38) ได้ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนควรศึกษา ท าความเข้าใจ และนามาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project – Based Learning) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry - Based Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrative Learning) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสัมมนาของ 
โสเครติส (Socratic Seminar) 

    ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 224 - 256) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบประ สิทธิภาพมาแล้วและมีผู้นิยมนาไปใช้ในการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีมากมาย
หลายรูปแบบ และสามารถจัดหมวดหมู่ของรูปแบบการสอนเหล่านั้นตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ
เจตนารมณ์ของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 หมวดดังนี้ 

     1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
     2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) 
     3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor 

domain) 
     4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 
     5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (integration) 
    โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 
     1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 

รูปแบบการเรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
สาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด รูปแบบที่
คัดเลือกมาน าเสนอมี 5 รูปแบบดังนี้ 

      1.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 
 1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกานเย่ 
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 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า 
 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 

   2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนที่เพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีได้ จ าเป็นต้องอาศัย
หลักการหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม รูปแบบที่คัดเลือกมาน าเสนอมี 3 รูปแบบดังนี้ 

 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม 
 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน 
 2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 

   3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor 
Domain) รูปแบบการเรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
ปฏิบัติการกระท าหรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนา
ทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านนี้ที่ส าคัญ ๆ มี 3 รูปแบบดังนี้ 

 3.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
(Simson) 

 3.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harow) 
 3.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 

   4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ กระบวนการ (Process Skills) 
ทักษะกระบวนการเป็นทักษะที่เก่ียวกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย
การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็น
กระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการท างานร่วมกัน เป็นต้น รูปแบบที่น าเสนอมี 4 รปูแบบ คือ 

 4.1 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
 4.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
 4.3 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 4.4 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ

ทอร์แรนซ์ 
   5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) รูปแบบการเรียน

การสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การ 
บูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ รูปแบบในลักษณะนี้ได้รับความนิยมมากเพราะมีความสอดคล้อง
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กับทฤษฎีทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน หรือการพัฒนาเป็นองค์รวม รูปแบบในลักษณะดังกล่าวที่
น าเสนอมี 4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

 5.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
 5.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง 
 5.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
 5.4 รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ รูปแบบจิ๊กซอร์ 

(JIGSAW) รูปแบบเอส. ที. เอ. ดี. (STAD) รูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) รูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) รูปแบบ แอล. ที่. 
(LT) รูปแบบ จี. ไอ. (GI) รูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC) รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Instruction) 
    Joyce and Weil (1988, อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต, 2554, หน้า 2 - 25) 
จัดกลุ่มรูปแบบการสอนออกเป็น 4 กลุ่มโดยใช้คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็นเกณฑ์ โดยจัดเป็น
กลุ่มรูปแบบการสอนเป็น 4 กลุ่มดังนี ้

1. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
2. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด 
3. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ 
4. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรม 
 

 2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
  ส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนไว้ 5 รูปแบบ ตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
   1) O N-SITE คือ การเปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ หรือการเรียนที่สถานศึกษา 
ด าเนินการได้ในกรณีท่ีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและประกาศของศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด อย่างเคร่งครัดและมีมาตรการ
รองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด 
   2) ON-AIR คือ การเรียนรู้ผ่าน DLTV (Distance Learning Television) หรือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งการออกอากาศตาม
ตาราง และการเรียนย้อนหลัง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่ง
สัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางสื่อสาร
หลักมีดังนี้ 
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    2.1) ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ไทยคม แบบ KU-BAND (จานทึบ 75 ชม.) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 CH-186-CH-200 และแบบ C-BAND HD 
(จานตะแกรง 6 ฟุต) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 CH-337-CH-348 

 2.2) ส่งสัญญาณผ่านทีวีดิจิตอล (DLTV ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านระบบทีวีภาคพ้ืนดิน 
   3) ON-DEMAND คือ การเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนตกลงใช้ร่วมกัน 
ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (NEW DLTV) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครู
สอนจากตน้ทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั้งอินเทอร์เน็ตบ้านและมือถือ ผู้เรียนสามารถรับชม
ซ้ าและย้อนหลังได้ 
   4) ONLINE คือ การเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือจาก
สถานศึกษากระจายไปสู่นักเรียนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Web 
Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน 
   5) ON-HAND คือ การเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจัดท าเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียน ซึ่งอาจ
เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป การให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
เป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบดังกล่าวนั้น สถานศึกษาสามารถตัดสินใจโดย
เลือกจัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัด และความพร้อมของสถานศึกษาได้ซึ่งต้องค านึงถึงการเรียนรู้
และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ตามหนังสือสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และค าสั่งหรือมาตรการต่าง ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
จังหวัดก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564) 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร-นา 
2019 (COVID - 19) นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนไว้ 5 รปูแบบ คือ 1. 0N-SITE เป็นการเปิดท าการเรียนการสอนตามปกติหรือการเรียนที่สถานศึกษา 
ด าเนินการได้ในกรณีท่ีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและประกาศของศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด อย่างเคร่งครัด 2. ON-AIR 
เป็นการเรียนรู้ผ่าน DLTV (Distance Learning Television) หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ON-DAMAND เป็นการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น 
ต่าง ๆ ที่ครู และนักเรียนตกลงใช้ร่วมกัน ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (NEW DLTV) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง 4. ONLINE เป็นการเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียน
การสอน โดยใช้เครื่องมือจากสถานศึกษากระจายไปสู่นักเรียน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 5. ON-HAND เป็นการเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจัดท าเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียนโดยมีครูออกไป
เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือซึ่งทั้ง 5 รูปแบบนั้น
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สถานศึกษาสามารถตัดสินใจโดยเลือกจัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัดและความพร้อมของ
สถานศึกษาได้ ซึ่งต้องค านึงถึงการเรียนรู้ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก 
 2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
  แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVD - 19) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
  โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตรตามความเหมาะสม เช่น กรณีมาเรียนที่
โรงเรียน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาซับซ้อน และภาคปฏิบัติที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีครูดูแลกรณีเรียนอยู่ที่
บ้านเน้นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ไต้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย เช่นเรียนรู้ จากแบบเรียน ใบ
ความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือทาง ONLINE ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้
จากการช่วยผู้ปกครองท างานบ้านหรือประกอบอาชีพเท่าท่ีท าได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและออกก าลังกายที่บ้าน แล้วบันทึกการปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ บางภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติที่บ้าน เป็นต้น ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนด้วยระบบการสอนทางไกล ผ่าน
โทรทัศน์ หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น ONLINE การศึกษาจากแบบเรียน หรือใบความรู้ สามารถน ามานับ
เวลาเรียนได้ 

  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด 
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว จากเดิมเริ่มที่ครูสอนในห้องเรียน 
แล้วมอบการบ้านให้ไปท าที่บ้าน อาจเปลี่ยนเป็นครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อพร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล นักเรียน
ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย ถกแถลง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้การตรวจสอบความเข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน เป็น
สิ่งส าคัญ ควรด าเนินการเป็นระยะ สามารถดูจากการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม ระหว่างเรียน การท า
แบบฝึกการสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น ในส่วนของการจัดประสบการณ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ครูสามารถออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และอาจเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม หรือผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริม พัฒนาการ นักเรียนทุกด้าน 
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวก ส าหรับการก าหนดตารางหรือกิจวัตรประจ าวันและ
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ให้ค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2563) 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนควรเน้นกระบวนการคิด อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ มากกว่าการฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างเดียว ในสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
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ก็ควรให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจากการช่วยผู้ปกครองท างานบ้านหรือการประกอบอาชีพเท่าท่ีท าได้ ส่วนสาระ
การเรียนรู้อ่ืนควรบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ส่วนกลางจัดให้ 
  2.4.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย ที่ส่วนกลางจัดให้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย ที่ส่วนกลางจัดให้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลใช้สื่อวีดีทัศน์การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส าหรับการรับชมต้องค านึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นช่องทาง
สนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้ทั้งหมด ทั้งนี้โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียน
การสอนเองได้ตามความเหมาะสม 2) ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn From Home) ผา่นช่องทาง DLTV โดย
สามารถเลือกชมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. Mobile Application: DLTV 2. You tube: DLTV Channel  
3. www.dltv.ac.th (DLTV 10-1 2) โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วยความรู้ขั้นต่ า ที่
สามารถยอมรับได้ ส าหรับรองรับการจัดการเรียนรู้ในความปกติใหม่ (New Normal) ก าหนดเงื่อนไขในการ
บริหารหลักสูตรรวมถึงการจัดและประเมินผลในสถานการณ์พิเศษ พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์เฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ช่วยเหลือครูในการจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายต่อต้านการทุจริตทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลี่ยนค าตอบ การ
รับจ้างท าการบ้านออนไลน์ เป็นต้น  

  แนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแนวทางที่
ส่วนกลางจัดให้ กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 
1) ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ ใบงาน ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 2) เตรียมสื่อ ใบงาน 
และอุปกรณ์ ให้นักเรียน 3) ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพ่ือพูดคุย ให้ค าปรึกษา จัดเก็บชิ้นงานของนักเรียน 
กลับมาตรวจ และกระตุ้นผู้ปกครองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อน ามา
ทบทวนและจัดท าเอกสาร สื่อเพ่ิมเติม ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล 5) ออกแบบการประเมินผลตาม
บริบท ของนักเรียนรายบุคคล และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) เตรียมสื่อ ใบงาน ที่ได้รับจากครู 
(กรณีผู้ปกครองมีความพร้อม) 2) ก ากับ ดูแลการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามช่วงเวลา
แต่ละ วันให้เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง 3) รับส่งชิ้นงานของนักเรียน ตามการนัดหมาย 4) รอรับการ
ประเมินผลจากครู ในขณะตรวจเยี่ยมบ้าน 5) ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  แนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครองในกรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ทั้ง 3 
ช่องทาง แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 1) ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อใบงาน ของ DLTV 
(www.dltv.ac.th) เพ่ือออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 2) เตรียมสื่อ 
ใบงาน ส่งไปให้นักเรียน 3) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมรับส่งเอกสารให้ผู้ปกครอง เพื่อให้ ค าปรึกษา และ
กระตุ้นผู้ปกครอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมบ้าน เพ่ือน ามาทบทวนและจัดท า
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เอกสาร สื่อ เพ่ิมเติมตามบริบทของนักเรียน รายบุคคล 5) ออกแบบการประเมินผลตามบริบท ของนักเรียน
รายบุคคล และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 2) สนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ขณะอยู่ที่บ้านตามศักยภาพ และบริบทของครอบครัว 3) ก ากับ 
ดูแลให้นักเรียนท าแบบ ฝึกหัด ใบงาน ชิ้นงาน ภาระงาน ด้วยตนเองขณะอยู่ ที่บ้าน โดยคอยให้ค าแนะน า
ก ากับดูแล และให้ความ ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 4) รับส่งแฟ้มงานนักเรียนและสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย  
5) ให้ความร่วมมือกับครู หาแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 

  แนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครองในกรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกรณี 
ที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
จังหวัด ในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติเรียนที่โรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีนักเรียนจ านวนน้อย 
และมีพ้ืนที่เพียงพอ ก็สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ หากนักเรียนจ านวนมาก หรือมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ความปกติใหม่ (New 
Normal) ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียน  (ON - SITE) การเรียนผ่าน 
DLTV (ON - AIR) การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนผ่าน Application (ON - 
DEMAND) การเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (ON - HAND ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนและมาสอบ 
ที่โรงเรียนได้โดยครูต้องค านึงถึงการจัดท าข้อสอบคู่ขนาน (Parallel Examination) เพ่ือความยุติธรรมส าหรับ 
ผู้เข้าสอบ 

  กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center) 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ศึกษาและประยุกต์ใช้แผนการ
จัด ประสบการณ์การเรียนรู้สื่อ ใบงาน ของ DLTV (www. dl tv.ac.th) 4) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และตารางสอนแบบความปกติใหม่ (New Normal) 5) จัดท าและจัดส่งเอกสารการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน แบบความปกติใหม่ (New Normal) 6) วางแนวทางติดต่อ
ประสานงานในระยะยาวกับผู้ปกครอง และติดตามผลเป็นระยะตาม ก าหนด 7) ออกแบบการประเมิน
พัฒนาการตามบริบทและบันทึกผลการประเมิน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) ประสานงาน
กับครูในการเตรียมความพร้อมในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 2) สนบัสนุนนักเรียนใน
ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามช่องทางการเรียน ตามศักยภาพและบริบท ของครอบครัว 3) กรณี
ที่ผู้ปกครองมีความสามารถ ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ ผู้ปกครองสามารถวางแผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ร่วมกับครู 
  กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ทั้ง 3 ช่องทาง แนวทางปฏิบัติส าหรับครูมีดังนี้ 1) 
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data 
Management Center) 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ศึกษาและประยุกต์ใช้แผนการ
จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และใบงาน ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 4) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ และตารางสอนตามมาตรการ ความปกติใหม่ (New Normal) กลุ่มท่ี 1 นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่
สามารถดูแลได้ให้มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มท่ี 2 นักเรียนที่ผู้ปกครองสามารถดูแลได้ให้มาเรียนที่โรงเรียน โดยใช้
วิธีการสลับกันมาเรียน 5) จัดส่งเอกสารการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ให้แก่ ผู้ปกครอง 6) 
วางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และติดตาม ผลการเรียนเป็นระยะตามก าหนด  
7) ออกแบบการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) ประสานงาน
กับครู ในการเตรียมความพร้อม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 2) สนับสนุนนักเรียนให้
เรียนรู้ตามศักยภาพและบริบท ของครอบครัว 3) กรณีท่ีผู้ปกครองมีความสามารถช่วยจัดการเรียนการสอนได้ 
ผู้ปกครองสามารถวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับครู 
  2.4.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับประถมศึกษา ที่ส่วนกลางจัดให้ 
   แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับประถมศึกษา ที่ส่วนกลางจัดให้สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลใช้สื่อวีดีทัศน์การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าหรับการรับซมต้องค านึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่า
การจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้
ทั้งหมด ทั้งนี้โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม 2.ช่องทางการเรียนที่บ้าน 
(Learn From Home) ผ่านชอ่งทาง DLTV โดยสามารถเลือกซมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) Mobile Application 
: DLTV 2) Youtube: DLTV Channel 3) www.dltv.ac.th (DLTV 1-6) โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหา
ร่วมกับโรงเรียนช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลียน
ค าตอบ การรับจ้างท าการบ้านออนไลน์ เป็นต้น และรายการออกอากาศการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และข้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่น ามา
ออกอากาศ อ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
   แนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแนวทางที่
ส่วนกลางจัดให้ กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 
1) ศึกษาแผนการสอนใบงานต่าง ๆ และเตรียม เอกสารส าหรับนักเรียนและศึกษาการเรียน การสอนล่วงหน้า
จากเว็บไซต์ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 2) จัดท าและจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนเป็น
รายบุคคล 3) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือพูดคุยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง และรับส่ง เอกสารการจัดการ
เรียนรู้ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน ทางไกล การเยี่ยม
บ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรุงแกไข ตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ออกแบบการ
จัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล  
6) ร่วมมือกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับ
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ผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) ศึกษาและ จัดเตรียมเอกสาร ใบงาน สื่อ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน 2) สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลการเรียน ของนักเรียน ตามช่องทาง การเรียนการสอนทางไกล ส าหรับนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน  
ตามศักยภาพ และบริบทของ ครอบครัว 3) ประสานงานกับครูในการรับส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน อ่ืน 
ๆ ของนักเรียน 4) รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียนของนักเรียน 6) ร่วมมือ
กับครูหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
   กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มี
ดังนี้ 1) ศึกษาแผนการสอนใบงานต่าง ๆ และเตรียม เอกสารส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียน การสอน
ล่วงหน้าจากเว็บไซต์ของ DLTV (www.dltv.acth) เพ่ือวางแผนการจัด การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 2) จัดท าและ
จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ และ
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้และ รับส่งเอกสาร การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน ผลจากการเยี่ยมบ้าน และปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน รายบุคคล 5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล การเรียนตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล 6) ร่วมกับผู้ปกครองหา
แนวทางแก้ไข การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) ศึกษาและ
เตรียมเอกสาร ใบงาน สื่อ อุปกรณ์การเรียน 2) สนับสนุน ก ากับ ดูแลการเรียน ของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
ตามศักยภาพ และบริบท ของครอบครัว 3) รับส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงานอ่ืน ๆ รับส่งของนักเรียน 4) 
รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 5) ให้ความร่วมกับครูในการประเมินผลการเรียน ของนักเรียน 6) ร่วมมือกับ
ครูหาแนวทางแก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนโดยการทบทวนข้อมูลนักเรียนและครอบครัวจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดมาตรการอ่ืนที่จะช่วยครูในการทบทวนข้อมูลดังกล่าวอีก
ทางหนึ่งด้วย 
   กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ในกรณีท่ีได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) จังหวัด ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติเรียนที่โรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีนักเรียนจ านวนน้อยและมีพ้ืนที่เพียงพอ ก็สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามปกติได้ หากนักเรียนจ านวนมาก หรือมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนตามมาตรการ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) / ความปกติใหม่ (New Normal) ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่าน DLTV (ON-AIR) การเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนผ่าน Application (ON - DEMAND) การเรยีนที่บ้านโดยหนังสือเรียน
แบบฝึกหัด (ON - HAND) ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนและมาสอบที่โรงเรียนได้ โดยครูต้องค านึงถึงการจัดท า
ข้อสอบคู่ขนาน (Parallel Examination) เพ่ือความยุติธรรมส าหรับผู้เข้าสอบ 
   กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มี
ดังนี้ 1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
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Management Center) 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการ
สอน เตรียมเอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ ส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน ล่วงหน้าในเว็บไซต์
ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 4) ศึกษาช่องทางในการเรียนรู้ที่บ้าน (Learn From Home) และวิธีการใช้งาน 
5) ส ารวจข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่องทางในการ
เรียนรู้ ที่บ้าน และแบ่งกลุ่มสลับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 6) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือพูดคุยให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปกครอง และรับส่ง เอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงานอ่ืน ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง 7) วิเคราะห์ผล 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล การเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามบริบท
ของ นักเรียนรายบุคคล 8) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผล 
การเรียนตามบริบทนักเรียนเป็นรายบุคคล 9) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 2) สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ที่บ้านตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว 3) เตรียมช่องทางในการเรียนรู้ที่บ้าน (Learn 
From Home) เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 4) เข้าร่วมช่องทาง
การสื่อสารกับครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ ช่องทางอ่ืน ๆ ตามการนัดหมาย 5) 
แนะน านักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้กับครู ผ่านช่องทางการสื่อสาร ตามการนัดหมาย และดูแล 
นักเรียนขณะจัดการเรียนรู้ 6) รับส่งแฟ้มงานนักเรียนและสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย 7) ร่วมกับครู
ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน 8 ร่วมมือกับครูหาแนวทาง แก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับ นักเรียน
กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ทั้ง 3 ช่องทาง แนวทางปฏิบัติส าหรับครูมีดังนี้ 1) ทบทวนข้อมูลจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center) 2) 
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ดาวน์โหลดศึกษาแผนการสอน เตรียมเอกสารการเรียนรู้ใบ
งานต่าง ๆ ส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 
เพ่ือวางแผนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนขณะเรียนรู้อยู่ที่บ้านจัดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โดย
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรณีท่ีนักเรียนสลับกันมาเรียนที่
โรงเรียน ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนสร้าง
ความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้และรับส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน
อ่ืนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน
ปรับปรุง แกไ้ขตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล 7) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่วมกับ
ผู้ปกครองประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล 8) ร่วมมือกับผู้ปกครองหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) รอรับการ
ตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน ตามศักยภาพและบริบท
ของครอบครัว 3 เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับครูตามท่ีได้นัดหมาย 4) รับส่งแฟ้มงานนักเรียนและสื่อสารกับ
ครูตามการนัดหมาย 5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
  2.4.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ส่วนกลางจัดให้ 



32 

 

   แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ส่วนกลางจัดให้ มี
ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใช้สื่อวีดีทัศน์การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าหรับการรับชมต้องค านึงถึงสุขภาวะของนักเรียนและให้ถือว่าการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล เป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้ทั้งหมด ทั้งนี้
โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม 2) ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn 
From Home) เลือกชมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) www.dltv.ac.th (DLTV 7-9) (2) Mobile Application : 
DLTV (3) YouTube : DLTV Channel 
   แนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแนวทางที่
ส่วนกลางจัดให้ กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 
1) ศึกษาแผนการสอนใบงาน และเตรียมเอกสาร ส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอนล่วงหน้าจาก
เว็บไซต์ของ DLTV (www.dl tv.ac.th) 2) จัดท าและ จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุย ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง และ
รับส่ง เอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน อ่ืน ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล การเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล 5) ออกแบบการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการเรียนรู้ตามบริบทของ
นักเรียน เป็นรายบุคคล 1) ร่วมมือกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไขและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้  
1) สนับสนุนนักเรียนในการเรียนผ่านช่องทางการเรียนทางไกลต่าง ๆ ตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว 
2) กรณีที่ผู้ปกครองมีศักยภาพ สามารถช่วยจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ ให้ผู้ปกครองวางแผนการเรียนรู้
ร่วมกับครู 3) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้ และรับส่งแฟ้มงานของนักเรียนตามการนัดหมาย 4) ร่วมกับครู
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

   กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ทั้ง 3 ช่องทาง แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดังนี้ 1) 
ศึกษาแผนการสอน ใบงาน และเตรียม เอกสารส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอนล่วงหน้าจาก
เว็บไซต์ ของ DLTV (www.dltv.ac.th) เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 2) จัดท าและส่งเอกสาร
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ และขอความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้ และรับส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข ตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ออกแบบการจัดและประเมินผลการเรียน และร่วมกับ
ผู้ปกครองประเมินผลการเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล 6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) สนับสนุนนักเรียนใน 
การเรียน ขณะอยู่ที่บ้านตามศักยภาพ และบริบทของครอบครัว 2) กรณีท่ีผู้ปกครองมีศักยภาพ สามารถช่วย
จัดการเรียนการสอนได้ให้ผู้ปกครองวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับครู 3) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน 
และรับส่งแฟ้มงาน นักเรียน ตามการนัดหมาย 4) ร่วมกับครูประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียน 5) ร่วมมือกับ
ครูหาแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
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   กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ในกรณีท่ีได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติเรียนที่โรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีนักเรียนจ านวนน้อยและมีพ้ืนที่เพียงพอ ก็สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามปกติได้ หากนักเรียนจ านวนมาก หรือมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนตามมาตรการ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ความปกติใหม่ (New Normal) ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE)การเรียนผ่าน DLTV (ON-AIR) การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนผ่าน Application (ON-DEMAND) การเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน
แบบฝึกหัด (ON - HAND) ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนและมาสอบที่โรงเรียนได้ โดยครูต้องค านึงถึงการจัดท า
ข้อสอบคู่ขนาน (Parallel Examination) เพ่ือความยุติธรรมส าหรับผู้เข้าสอบ 

   กรณีนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn From Home) แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มี
ดังนี้ 1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center) 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการ
สอน เตรียมเอกสารการเรียนรู้ใบงาน ส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอนล่วงหน้าจากเว็บไซต์ของ 
DLTV (www.dltv.ac.th) 4) ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน (Learn From Home) และวิธีการใช้งาน 5) 
ส ารวจข้อมูลนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่องทางเรียนที่บ้าน 
และแบ่งกลุ่ม นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน 6) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือพูดคุย ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครอง และรับส่ง เอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 7 ส าหรับผู้ปกครองที่
มีศักยภาพสามารถช่วยจัดการเรียนการสอนได้ให้ครูวางแผน ร่วมกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน  
การส่งงานและการจัดท าการบ้าน 8) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน ทางไกล การเยี่ยมบ้าน และปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 9) ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล การเรียนรู้ตามบริบทนักเรียนเป็นรายบุคคล 10) 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแกไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนขณะอยู่ที่
บ้าน ตามศักยภาพและบริบท ของครอบครัว 3) กระตุ้นนักเรียนเตรียมช่องทางในการเรียนที่บ้าน (Learn 
From Home ) เอกสารการเรียนรู้ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และรายงานตัวก่อน
เรียนกับครูผ่านช่องทางการสื่อสารตามนัดหมาย 4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
(Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามนัดหมาย 5) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้ ของนักเรียน 
และ รับส่งแฟ้มงานนักเรียนตามการนัดหมาย 6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 7 ร่วมมือกับครู
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

   กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ทั้ง 3 ช่องทาง แนวทางปฏิบัติส าหรับครู มีดงันี้ 1) 
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management 
Center) 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3) ดาวน์โหลดศึกษาแผนการสอน เตรียมเอกสาร
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การเรียนรู้ใบงาน ส าหรับนักเรียน และศึกษาการเรียนการสอนล่วงหน้าจากเว็บไซต์ของ DLTV 
(www.dltv.ac.th) เพ่ือวางแผนการเรียนรู้ ที่เหมาะส าหรับนักเรียนขณะเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 3 จัดให้นักเรียนมา
เรียนที่โรงเรียน โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรณีท่ีนักเรียน
สลับกันมาเรียนที่โรงเรียน ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ตรวจเยี่ยม
บ้านนักเรียน เพื่อพูดคุยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง และรับส่ง เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงานอ่ืน ๆ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6) ส าหรับผู้ปกครองที่มีศักยภาพสามารถ ช่วยจัดการเรียนการสอนได้ ให้ครูวางแผนร่วมกับ
ผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน การส่งงาน และการจัดท าการบ้าน 7) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  
การเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 8) 
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการเรียนรู้ตามบริบทนักเรียน
รายบุคคล 9) ร่วมมือกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง มีดังนี้ 1) รอรับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนขณะ อยู่ที่บ้าน ตามศักยภาพและบริบท ของครอบครัว 3) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสาร กับครู ตามที่
นัดหมาย 4) กระตุ้นนักเรียนในการเรียน ท าการบ้านหรือใบงานตามที่ครูก าหนด 5) รับส่งแฟ้มงานนักเรียน 
และสื่อสารกับครู ตามการนัดหมาย 6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 7) ร่วมมือกับครูหาแนว
ทางแก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 

 สรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ส่วนกลางจัดให้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ซึ่ง
ทั้งหมดนี้สามารถด าเนินการได้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
พระบรมราชูปถัมภ์หรือช่องทางการเรียนที่บ้านผ่านช่องทาง DLTV โดยมีแนวปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครอง
ทั้งในกรณีท่ีเรียนที่บ้านและกรณีที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งครูและผู้ปกครอง และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงทิศทางในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.5 แนวปฏิบัติการจัดการเรยีนการสอนและการวัดและประเมินผลให้ความยืดหยุ่นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

  โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้มีการ
ระบาดรุนแรง ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท าให้สถานศึกษา ครู นักเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แก่ ปรับรูปแบบ
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่เป็นการเรียนรู้แบบ ON-SITE ในพ้ืนที่ที่มีความ
ปลอดภัยสามารถ ไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น ON-AIR, ONLINE, ON-
HAND และ ON-DEMAND นอกจากนั้นให้มีการเพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น 
โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนในส่วนของ
งบประมาณท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม และการ
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เรียนในชีวิตวิถีใหม่ (LEARNING IN THE NEW NORMAL) เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถด าเนินการขับเคลื่อน การด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

  2.5.1 แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก (ระดับอนุบาล)  
การออกแบบและการจัดประสบการณ์ 1) จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก และ
จัดจ านวนชั่วโมงให้เหมาะสมตามช่วงวัย (1) การเรียน ON-HAND ครูจัดส่งใบงาน ใบกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดท า
ขึ้นไปยังเด็กผ่านผู้ปกครอง ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดผ่านใบงาน กิจกรรม (2) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ (ON-AIR)ออกอากาศผ่าน DLTV เรียนได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางจานดาวเทียม 
ช่อง 195-197 ผ่านช่องทางดิจิทัลทีวี ช่อง 37-39 และดาวน์หลด เอกสาร ใบงาน จากเว็บไซต์ ww.dltv.ac.th 
(DLTV ช่อง 10-12) ให้นับจ านวนชั่วโมงเรียนตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV (3) การเรียนผ่าน
ออนไลน์ (ONLINE) ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ช่องทาง กลุ่มไลน์ ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและเด็ก รวมถึงใช้เป็นช่องทาง การมอบหมายงานกิจกรรม ให้นับจ านวน
ชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด ทั้งนี้ ไม่ควรให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกิน 1 ชั่วโมง และต้องอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครอง (4) การเรียนรูปแบบผสมผสาน ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดนอกจากกิจกรรมที่จัดตามข้อ 
1-4 ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ ที่หลากหลายสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน เน้นให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกเพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น ให้เด็กเคลื่อนไหว 
ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง เล่านิทานร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง เป็นต้น 2) จัดกิจกรรมประจ าวันหลัก
ที่เน้นการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจ าวันที่บ้านเด็ก ก าหนดกิจกรรมหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
เด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นให้ครูกับผู้ปกครองร่วมมือกันหรือให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับครูในการวางแผน และ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ (วงกลม) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง อาจ
ให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจในวิถีชีวิตประจ าวัน ที่บ้าน เช่น การออกก าลังกายการท างานบ้าน เป็นต้น 3) 
งด ลดการบ้าน การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ครูไม่ควรให้การบ้านเด็ก เว้นแต่เป็นความประสงค์ของ
ผู้ปกครอง ซึ่งการท างานบ้านหรือความรับผิดขอบง่าย ๆ ตามวัยในปริมาณที่เหมาะสม เช่น การบันทึก การท า
ความดีของเด็ก การท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น การประกอบอาหาร การปลูกต้นไม้ เป็นต้น การ
ประเมินพัฒนาการเด็กให้ประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง เหมาะสมตามสภาพบริบท โดยให้เชื่อมโยง
รูปแบบการเรียนรู้ตามข้อ 1.1 ผู้ปกครองและครูอาจตกลงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน การประเมิน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามสภาพบริบท โดยไม่สร้างความเครียดให้กับเด็กและผู้ปกครอง เช่น แบบ
บันทึกความดีง่าย ๆ ส าหรับเด็ก 
  2.5.2 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล (ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 
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   หลักสูตร 1) เนื้อหาที่จ าเป็นจัดเป็น "รายวิชาหลัก" เนื้อหาอ่ืน ๆ จัดเป็น "รายวิชาบูรณา
การ"สถานศึกษาควรเลือกจัดรายวิชาที่มุ่งพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะชีวิต หรือเป็นเนื้อหาส าคัญจ าเป็น
ส าหรับระดับชั้นเป็นรายวิชาหลัก เช่น ระดับประถมศึกษาเดิมจัดรายวิชาพ้ืนฐาน 9 วิชา (จาก 8 กลุ่มสาระ + 
วิซาประวัติศาสตร์) ควรปรับเป็น ระดับชั้น ป.1 - 3 จัดรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เน้นการอ่านออกเขียน
ได้ ใช้ภาษาเป็น และคิดค านวณได้ ส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ ให้จัดเป็นรายวิชาบูรณาการหรือหน่วยบูรณาการ 
ระดับชั้น ป.4 - 6 ให้ยืด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นรายวิชาเฉพาะ กลุ่มสาระที่เหลือเป็นวิชาบูรณาการ
หรือหน่วยบูรณาการ ทั้งนี้ ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี อาจจะจัดบางเนื้อหาสาระไว้ในภาค
เรียนที่ 2 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานเป็นหลัก ไม่ควรจัดวิชาเพ่ิมเติมมากเกินไป โดยใน
ทุกระดับชั้นจะต้องไม่สร้างความกดดัน ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเครียด หรือเป็นภาระให้ผู้เรียนเกินความจ าเป็น 
2) "ตัวชี้วัดต้องรู้" ต้องสอนให้ครบถ้วน "ตัวชี้วัดควรรู"้ บูรณาการในวิถีชีวิต เนื้อหาสาระที่ปรากในหลักสูตรใน
ตัวชี้วัดต้องรู้ เป็นความรู้ หลักการ ทักษะ เจตคติที่ส าคัญ จ าเป็นส าหรับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอน
จ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเนื้อหาสาระในตัวชี้วัดควรรู้ เป็นความรู้ 
ทักษะ เจตคติ ที่ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องจากเรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว ครูผู้สอนจึงอาจมอบ 
หมายผู้เรียนให้ศึกษาสืบค้นด้วยตนเอง ให้ฝึกปฏิบัติจากวิถีชีวิต เรียนรู้ จากครอบครัว ชุมชน ห้องถิ่น 

  การจัดการเรียนการสอน 1) จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายในหลายทางเลือก 
และจัดตารางสอนให้ สอดคล้องกับรูปแบบ เช่น 1.1) การเรียนรู้จาก DLTV ผ่านจานดาวเทียม ช่อง 186-191 
(ป.1-6) และช่อง 192-194 (ม.1-3) และผ่านดิจิทัลทีวี ช่อง 40-44 (ป.1 - 6) และช่อง 46 - 48 (ม.1 - 3) 1.2) 
การเรียนออนไลน์ควรเป็นรายวิชาหลักตามข้อ 1.1 ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับสถานการณ์
และความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ โดยลดการบรรยาย ลดการเรียนหน้าจอ ให้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์
จริง เรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ เป็นต้น การจัดจ านวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ และการจัดตารางเรียน ควรจัดให้
เหมาะสมตามช่วงวัย สถานการณ์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนด เช่น ขั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 มีเวลาเรียน 40 ชั่วโมง ให้เรียนผ่านทางออนไลน์ 18 ชั่วโมง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านใบงาน ใบ
กิจกรรม ภาระงานอื่น ๆ 22 ชั่วโมง เป็นต้น และควรเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกัน เช่น การ
บรรยายหรือการท ากิจกรรม การเรียนรู้ออนไลน์ การมอบหมายงาน ใบความรู้ การลงมือฝึกปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ได้แก่ การงานอาชีพ สุขศึกษา
และพลศึกษา และ ศิลปะ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมในวิถี
ชีวิตประจ าวัน โดยอาจให้ผู้ปกครองเป็นผู้สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1.3) การเรียน ON-HANDในกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สามรถเข้าถึง DLTV หรือ Digital TV ให้เรียนรู้
ผ่านใบงานใบกิจกรรมตามแนวทางของ DLTV ส่วน ม.ปลายให้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา 2) งดลดการบ้านให้เท่าท่ี
จ าเป็น และบูรณาการภาระงาน การบ้าน มอบหมายภาระงาน การบ้าน เฉพาะที่ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนา
เครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะ หรือเนื้อหาส าคัญของระดับขั้น และมอบหมายในปริมาณที่เหมาะสม โดยอาจ
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บูรณาการประเด็นในรายวิชา เดียวกันหรือข้ามรายวิชา ให้เป็นภาระงาน การบ้านเพียงขึ้นเดียว 3) ปรับเปลี่ยน
บทบาทของครูและผู้ปกครอง บทบาทของครูนอกจากเป็นผู้สอนแล้วยังต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้สนับสนุน ผู้
ส่งเสริม ผู้อ านวย ความสะดวก ผู้ประสานงาน ระหว่างครูกับผู้เรียน ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยให้มีความเหมาะสมตามสภาพบริบท 
ผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับครู ทั้งในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ให้ค าปรึกษา
แนะน า ประสานงาน และปรึกษาหารือกับครู เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน 
สนับสนุนส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ครูกับผู้ปกครองท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ควรก ากับ
ติดตาม และให้ค าปรึกษา โดยไม่สร้างภาระให้กับครู โดยร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการวางแผนและ
บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การวัดและประเมินผล 1) การนับเวลาเรียนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู้ 
สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการนับเวลาเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ  
ON-SITE, ONLINE, ON-HAND, ON-DEMAND และ ON-AIR ทั้งจ านวนชั่วโมงท่ีสอนโดยครูผู้สอน และ
จ านวนชั่วโมงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ครู
มอบหมาย การนับเวลาเรียนตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ระดับประถมศึกษาจากท่ีก าหนดให้ผู้เรียนต้องมี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตัดสินผลการเรียนเป็น
รายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
ในกรณีมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียนบางคนที่มีผลการประเมินการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่มีเวลาเรียน
หรือมีจ านวนชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ อนุโลมให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบและเลื่อนชั้นได้ (ได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการมีการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564) 2) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน และไม่จ าเป็นต้องใช้คะแนนจาก
การสอบโดยข้อสอบเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น คะแนนกลางภาคพิจารณา
จากกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดขึ้น โดยให้เป็นความร่วมมือในการประเมินระหว่างครูและผู้ปกครอง ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม พิจารณาจากภาระงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
เรียน ONLINE เช่น การถามตอบการน าเสนอผลงานเป็นต้น การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นอีก
แนวทางท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และไม่เน้นการทดสอบ โดยใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียว คะแนนปลายภาค 
ปลายปี พิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  
การน าเสนอผลงานปลายภาค ปลายปี การสอบปากเปล่าออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 3) หลักฐานการจบของผู้เรียน (ปพ.1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ป.6 และ ม.3 เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียนแต่ละคน ส าหรับชั้น ม.6 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ. ได้มีหนังสือที่ ทปอ.64/0396 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่องแจ้งการไม่ใช้ผลคะแนนการ
สอบรายวิชา O-NET ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
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เป็นต้นไป ดังนั้น จึงไม่ต้องน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากรอกในระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) 4) การสอบ RT และ NT การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (NT) ชั้น ม.3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของ
ผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564) 

 สรุปได้ว่า แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับอนุบาลจะต้องการออกแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยควรสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในวิถีชีวิตของเด็ก มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นการ 
บูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจ าวันที่บ้านเด็กครูไม่ควรให้การบ้านเด็กหรือถ้าให้การบ้านนั้นควรเป็น
กิจกรรมที่ท าร่วมกันในครอบครัว โดยที่การประเมินพัฒนาการเด็กให้ประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ดูตามความเหมาะสมตามสภาพบริบท ส่วนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น หลักสูตรที่ใช้ควรเป็นรายวิชาหลัก
ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ควรใช้เป็นแบบการบูรณาการ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นการอ่านออกเขียนได้ ใช้
ภาษาเป็นและคิดค านวณได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยึด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นรายวิชาเฉพาะ กลุ่ม
สาระที่เหลือเป็นวิชาบูรณาการ ส่วนตัวชีว้ัดต้องรู้นั้นต้องสอนให้ครบถ้วน ตัวชี้วัดควรรู้ควรบูรณาการใน 
วิถีชีวิตในการวัดและประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน และไม่จ าเป็นต้อง
ใช้คะแนนจากการสอบที่ได้จากข้อสอบเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอนไว้มี 5 รูปแบบ คือ 1. ON-SITE 2. ON-AIR 3. ON-DEMAND 4. ONLINE 5. ON-
HAND โดยสถานศึกษาสามารถตัดสินใจโดยเลือกจัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัด และความพร้อม
ของสถานศึกษาได้ ซึ่งต้องค านึงถึงการเรียนรู้ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ส่วนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนควรเน้นกระบวนการคิด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติมากกว่าการฟัง
บรรยายจากครูเพียงอย่างเดียวในสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติก็ควรให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจากการช่วย
ผู้ปกครองท างาบ้านหรือการประกอบอาชีพเท่าที่ท าได้ ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืนควรบูรณาการกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน อีกท้ังแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ส่วนกลางจัดให้สามารถด าเนินการได้โดยใช้สื่อ
วีดีทัศน์การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือช่องทางการ
เรียนที่บ้านผ่านช่องทาง DLTV โดยมีแนวปฏิบัติให้ส าหรับครูและผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20 
19 (COVID - 19) ในระดับปฐมวัยจะต้องการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยควรสอดแทรกการเรียนรู้
เข้าไปในวิถีชีวิตของเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กให้ประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ดูตามความ
เหมาะสมตามสภาพบริบท ส่วนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น หลักสูตรที่ใช้ควรเป็นรายวิชาหลักส่วน
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รายวิชาอ่ืน ๆ ควรใช้เป็นแบบการบูรณาการ ตัวชี้วัดต้องรู้นั้นต้องสอนให้ครบถ้วน ตัวชี้วัดควรรู้ควรบูรณาการ
ในวิถีชีวิต ในการวัดและประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน และไม่
จ าเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบที่ได้จากข้อสอบเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.6 แนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กระทบต่อ
กระบวนการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษานั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความส าคัญและ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์แนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย แยก
ตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้ 

  2.6.1 ระดับปฐมวัย 
   1) การจัดบริบทและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาระที่
เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน สุขภาวะจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาและสังคมไทย 

   2) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา สถานศึกษาปรับหลักสูตรและ
ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทยรวมทั้งการดูแลรักษาความ
สะอาด และสิ่งแวดล้อม จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรก47คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมด้านการ
ดูแลรักษาระยะห่างทางสังคม การมีวินัย ดูแลตนเองและผู้อ่ืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

   3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิดและกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เรียนรู้ตามกระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงใน
ด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาเลือกจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

  2.6.2 ระดับประถมศึกษา 
   1) การจัดบริบทและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรมพอเพียงผู้บริหารครูทั่วไปครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
และชักจูงผู้เรียนให้มีระบบการคิดวิเคราะห์ มองเห็นผลดีของการปฏิบัติตนตามนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนด
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ของหน่วยงานราชการในการดูแล รักษา ป้องกัน ในหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ให้
เห็นตัวอย่างจากข้อมูล สถิติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
แต่ละวันมาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal)  

   น าพฤติกรรมเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ สุขภาวะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสังคมไทย 
ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ในเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่ส าคัญในการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้และการประเมิน 
ผลตามหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพ่ิมเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ผ่นชมรมและชุมนุมต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมรณรงค์หรือปฏิบัติตนตามแนวทางนโยบาย มาตรการ ข้อก าหนดของหน่วยงาน
ราชการในการดูแล รักษา ป้องกันตามหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
ทุกภาคเรียน 

 2) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
    2.1) เพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ในแต่ละวันมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal)  
    2.2) จัดกิจกรรม โครงงาน ศึกษาค้นคว้า วิธีการปฏิบัติตน การดูแลป้องกัน รักษาผู้ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในแต่ละวันมาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal) 
    2.3) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานสาธารณะแก้ปัญหา ค้นหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล 
ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชุมชน ท้องถิ่น 
    2.4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม ชุมนุม ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา) หรือกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบU (GPAS/GPAS 5 Steps) ฝึกให้ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับ
ความคิดรวบยอด หลักการ ผ่านโครงงานเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการค้นหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน
รักษาผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน 
  2.6.3 ระดับมัธยมศึกษา 
   1) การจัดบริบทและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย จัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สาระที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรมพอเพียง ผู้บริหารครูทั่วไป ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและซักจูงผู้เรียนให้มีระบบการคิดวิเคราะห์ มองเห็นผลดีของการปฏิบัติตนตามนโยบายมาตรการข้อก าหนด
ของหน่วยงานราชการในการดูแล รักษาป้องกันในหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น นักเรียนสามารถรวมกลุ่มเลือกท าโครงงานที่สนับสนุนส่งเสริม
ความรู้และทักษะกระบวนการที่ได้เห็นตัวอย่างจากข้อมูล สถิติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในแต่ละวันมาปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต (New Normal) และความเคยชิน 
พร้อมด้วยการเติมเต็มเนื้อหาหลักสูตรที่ยังไม่ได้สอนในระดับชั้นเรียนให้ครอบคลุมสาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น ซึ่ง
รวมทั้งสาระทางด้าน สุขศึกษาและพลศึกษาน าพฤติกรรมเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ สุขภาวะ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและสังคมไทยด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรจุไว้ในเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่ส าคัญในการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน นอกจาก
การเรียนรู้และการประเมินผลตามหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพ่ิมเติม ควรต้องมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ที่ผ่านชมรมและชุมนุมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือ
ปฏิบัติตนตามแนวทางนโยบาย มาตรการหรือข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในการดูแล รักษา ป้องกัน 
ตามหน่วยการเรียนและกิจกรรมต่าง ( ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน 
   2) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ถ้าส่วนใดในหลักสูตรมีความสัมพันธ์
กันชัดเจนทั้งเนื้อหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้จัดลงในหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือรายวิชาของแต่ละสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเนื้อหาสาระการ
สอนตรงและแบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ตามสาระวิชาต่าง ๆ ที่เห็นเหมาะสม ซึ่งอาจจะด าเนินการใน
รูปแบบของรายวิชาหลัก รายวิชา เพิ่มเติมหรือจัดสาขาการเรียนรู้ตามความเหมาะสม หรือจัดเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนหรือวิธีการอ่ืน ๆ ก็ได้เช่นกัน 
   3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิธีทรงงานตามศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา) หรือกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ (GPAS/GPAS 5 Steps) ฝึกให้ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับ
ความคิดรวบยอด หลักการ ผ่านโครงงานเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการค้นหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล ป้องกัน 
รักษาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันโดย
ดัดแปลงประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง (คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, 2563) 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ได้มีผู้ให้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 12 - 13) การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนาป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้น
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จากวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักการท างานที่
ตรวจสอบได้ 
  อ าไพ มาศศิริทรัพย์ (2548, หน้า. 44 อ้างถึงใน ธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน, 2558. หน้า.43) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการให้การช่วยเหลือนักเรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง โดยการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นเพ่ือให้นักเรียน
สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น 
  กรมสุขภาพจิต (2547, หน้า15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอน พร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการท างานที่
ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการท างานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับครูที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากทางโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ซึ่งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือหมายถึง การส่งเสริม การป้องกัน แก้ไขปัญหา 
โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปลอดจากสารเสพติด 
  สมศักดิ์ สุติบุตร (2551, หน้า 24 อ้างถึงใน ศราวุฒิ แก้วอาจ, 2558. หน้า 16) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการที่โรงเรียนด าเนินงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน มีวิธีการ และเครื่องมือ โดยการประสานความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  สรุปได้ว่า ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการของครูร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน
อย่างมีขั้นตอน มีระบบวิธีการ และเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้ โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม
เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3.2 ความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง 
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การ
ป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา
เนื่องจาก สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
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ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อเกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  
ภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมต่อไป (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 12) 
  กรมสุขภาพจิตและส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงตระหนักถึงความส าคัญที่
จะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสาน
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรม และเครื่องมือ 
ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบ
ความส าเร็จ โดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 15) 

 1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนา
เพ่ือดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน การแก้ปัญหา หรือการส่งเสริม จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

 2) ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครอง หรือชุมชน (ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต. 2547. หน้า 1 - 2) 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานต้องมีความ
เชื่อ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 3) 
   1. นักเรียนทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส อยากเป็นคนดี มี
ปัญญา และมีความสุข 
   2. นักเรียนทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการที่แตกต่างกัน 
   3. ความส าเร็จของงานต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมกระท าของทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญาความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังนั้นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาเด็กเพ่ือให้สามารถต่อสู้เอาชนะภัยคุกคามเด็กและเยาวชนที่
นับวันจะรุนแรงมากข้ึน ด้วยเหตุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 5 -7) ก าหนดให้การจัดกรศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม 
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ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
  สรุปได้ว่า ความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวัง นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ต้องมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ 
 3.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ได้มีผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 4) การด าเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีระบบวิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
   2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นและที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  สรุปได้ว่า ในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้เป็นระบบมี
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะต้องดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3.4 วิธีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา การด าเนินงานของ
สถานศึกษาเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้บรรลุผลและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มีวิธีการด าเนินการ
ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 5) ได้ให้แนวทางการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 
   1) ศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
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 2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบขึ้น 3 ทีม ได้แก่ ทีมคณะกรรมการอ านวยการ ทีม
คณะกรรมการประสานงาน และทีมคณะกรรมการด าเนินการ 

 3) อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบในสถานศึกษาด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทของ
คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด 

  3.1) จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

  3.2) แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน หรือกลุ่มนักเรียน ให้มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียนคอยดูแลควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลงานของครูที่
ปรึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 5) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบให้เกิดข้ึนต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องบูรณาการแนวคิดวิธีการบริหารเชิงระบบคุณภาพหรือวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming 
Cycle: P-D-C-A) ในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการด าเนินงานที่
เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ดังนี้ 

 1) ขั้นการเตรียมการและวางแผนด าเนินงาน (Planning) เป็นขั้นที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนและจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 2) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Doing) เป็นขั้นที่มีการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรียนแล้วด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่จัดท าข้ึน โดยเฉพาะการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา ใน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ประการ 

 3) ขั้นการก ากับติดตาม ประเมิน และรายงาน (Checking) เป็นขั้นที่มีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   4) ขั้นการปรับปรุงด าเนินการให้ได้มาตรฐาน (Acting) เป็นขั้นที่มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป 
   5) ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ใช้หลักการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (PDCA) ดังภาพประกอบ 2 



46 

 

 
ภาพประกอบ 2 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 7) 

 3.5 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีองค์ประกอบที่

ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 36) 
   3.5.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเคยเข้ารับการอบรม 

 3.5.2 การคัดกรองนักเรียน 
 3.5.3 การส่งเสริมและการพัฒนา 
 3.5.4 การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
 3.5.5 การส่งต่อองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ประการ ผู้มีหน้าที่หลัก

ในการด าเนินงานคือ ครูที่ปรึกษา โดยประสานความร่วมมือกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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  3.5.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นวิธีการส าคัญที่จะช่วยให้ครูทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อนของ
นักเรียนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าไปวางแผนให้ 
การช่วยเหลือป้องกันและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
   3.5.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีขั้นตอนการปฏิบัติที่โรงเรียน
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 53) 
    1) จัดครูที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มในสัดส่วนครู : นักเรียน คือ  
1: 20-25 คน 

  2) ทีมประสานก าหนดวิธีการและเครื่องมือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3) ทีมประสานอบรมวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่ยังไม่ 
  4) ครูที่ปรึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน 
  5) หากข้อมูลที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีครบถ้วนต่อการน าไปใช้ในการคัด

กรองนักเรียนให้ด าเนินการสรุปรายงานผลไปตามล าดับ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการคัดกรองให้
ทบทวนและปรับวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ได้ดังภาพประกอบ 3 (กรมสุขภาพจิต, 2547,หน้า 5) 

 
ภาพประกอบ 3 การด าเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต, 2547,หน้า 5 
 

 3.5.1.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนในสัดส่วน ครู : นักเรียน คือ 1 

: 20 - 25 คน 
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  2. นักเรียนทุกคนได้รับการประมวลข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีข้อมูลประมวลผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน

ตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.5.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่

ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการคัดกรองนักเรียนต่อไปซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบและรวบรวมไว้ ได้แก่ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547. หน้า 37) 

  1. ด้านความสามารถ 
     1.1 ความสามารถด้านการเรียนรู้ 

   1.2 ความสามารถพิเศษ อัจฉริยะ 
  2.ด้านสุขภาพ 
   2.1 ร่างกาย ความพิการ 

     2.2 จิตใจ พฤติกรรม 
  3. ด้านครอบครัว 

     3.1 เศรษฐกิจ 
     3.2 การคุ้มครองสวัสดิภาพ 

  4. ด้านสารเสพติด 
  5. ด้านความปลอดภัย 
  6. พฤติกรรมทางเพศ 
  7. ด้านอื่น ๆ ที่มีความส าคัญหรือเก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ 

   3.5.1.4 วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้านนั้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการ 

ที่หลากหลายและเหมาะสมดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545. หน้า 38) 
  1. การสังเกต 
   1.1 พฤติกรรมการแสดงออก 
   2.2 พฤติกรรมการท างาน 
  2. การสัมภาษณ์ 

     2.1 ผู้เกี่ยวข้อง 
      ก. ภายในโรงเรียน ได้แก่ ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ครูวิชาการ เพื่อน 
      ข. ภายนอกโรงเรียนได้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ญาติที่ใกล้ชิด 
     2.2 ตัวนักเรียน 
     2.3 การเยี่ยมบ้าน เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น 

 2.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
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 2.2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 2.3 ทัศนคติ ค่านิยมของคนในครอบครัว 
2.4 การศึกษาข้อมูล 

      2.4.1 ผลงานของนักเรียน 
       ก. อัตชีวประวัติ 
       ข. บันทึกประจ าวัน 

     ค. สมุดท างาน แบบฝึกหัด 
       ง. งานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ 
       จ. โครงงาน 
      2.4.2 เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ 
       ก. ระเบียนสะสม 
       ข. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 
       ค. บันทึกสุขภาพ 
       ง. บันทึกการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ฯลฯ 

2.5 การทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความสามารถทางการเรียน 
วัดความถนัด/ความสนใจ วัดทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ตลอดจนประเมินเพ่ือคัดแยกนักเรียน 
ประกอบด้วย 

 2.5.1 แบบทดสอบที่โรงเรียนสร้างขึ้นเอง 
 2.5.2 แบบทดสอบระดับชาติ 
 2.5.3 แบบทดสอบมาตรฐาน 

  3.5.2 การคัดกรองนักเรียน 
   การคัดกรองนักเรียนเป็นการจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 - 3 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยพิจารณาการจัดกลุ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งโรงเรียนควรจัดท าเกณฑ์การคัดกรองเอง เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ของโรงเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 35) 

   3.5.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  การคัดกรองนักเรียนโดยการจัดแบ่งตามพฤติกรรมที่ได้จากการศึกษาและรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. ทีมประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมครูเพ่ือร่วมกันก าหนด ปรับปรุง 
พัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียนของแต่ละโรงเรียนหรือในแต่ละพ้ืนที่ 
    2. ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการคัด
กรองนักเรียน 
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    3. ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอบรมแนวทางการคัดกรองนักเรียนให้ครู
ประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ในกรณีท่ีครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษายังไม่เคยผ่านการอบรม 
    4. ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบบันทึก 
คัดกรองรายบุคคล 
    5. ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาสรุปผลจากแบบคัดกรองนักเรียน โดยแยกนักเรียนออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 
     5.1 กลุ่มปกติ 

5.2 กลุ่มเสี่ยง 
5.3 กลุ่มมีปัญหา 

  6. ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษารายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
  7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ซึ่ง

สามารถสรุปกระบวนการในการคัดกรองนักเรียน ได้ดังภาพประกอบ 4 ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 4 การด าเนินการคัดกรองนักเรียน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 29 

    ผลจากการคัดกรองนักเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 43 - 44) 

   1. กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบได้ 

   2. กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว 
แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ลบ 
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   3. กลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาชัดเจนมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวมในด้านลบจากการคัดกรองนักเรียนจะพบนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเหล่านี้ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2547. 
หน้า 66) 

    1) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 4) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 5) เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

   ในการด าเนินการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการประชุมครู ก าหนดเกณฑ์ การ
คัดกรอง เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที่ยออมรับของครูในโรงเรียนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรง หรือความถ่ีเท่าไหร่จึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ กลุ่มมีปัญหา และที่
ส าคัญอย่าให้นักเรียนรู้ว่า ตนเองจัดอยู่ในกลุ่มใด ให้ถือว่าผลการคัดกรองนักเรียนต้องเป็นความลับของ
สถานศึกษาให้นักเรียนรู้ไม่ได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 43) 

   3.5.2.2 ตัวขี้วัดความส าเร็จ 
  1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรอง 
  2. มีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    3. รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    4. รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายห้อง 
    5. สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นรายห้องส าหรับครูประจ าชั้นครูที่ปรึกษา 
    6. สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นระดับชั้นส าหรับโรงเรียน 
   3.5.2.3 แนวทางการคัดกรองนักเรียน การด าเนินงานคัดกรองนักเรียนรายบุคคล มีประเด็น
ที่ควรพิจารณา และเครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลประกอบตามตัวอย่าง ดังตาราง 1 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2547. หน้า 44) 

ตาราง 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
การคัดกรองนักเรียน 
1. เด็กกลุ่มปกติ 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยง 
3. เด็กมีปัญหา 

ข้อมูลการศึกษานักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
 

1. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2. แบบบันทึกการคัดกรอง 
3. แบบสรุปผลการคัดกรอง 
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  3.5.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการ

และเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเผชิญภัย
ปัญหาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวัยของตนเองได้อย่างปกติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมี
รูปแบบที่หลากหลายที่ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพและความเหมาะสม (กรม
สุขภาพจิต, 2547, หน้า 55) เช่น 

   3.5.3.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
  การจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือนบ้านเพื่อให้ครูและ

นักเรียนมีความคุ้นเคยประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เป็นบริการที่จัดให้นักเรียนทุกคน โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 71) คือ 
    1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจและประเมินตนเองได้รับรู้ข้อมูลด้านการศึกษาและ
อาชีพ รู้จักวิธีการปรับตัว และพัฒนาตนเอง 
    2. เห็นความส าคัญของการเรียนและการท างาน ตลอดจนวิธีการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ไขผลการเรียนที่ติดค้างจนสามารถจบการศึกษาได้ 
    3. ฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านการฟังการพูดและการแก้ปัญหา 
    4. ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคน เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกที่
น าไปสู่ความส าเร็จที่สูงขึ้น 
    5. ให้ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
    6. เป็นเวลาที่ใช้ในการท าความรู้จักและคัดกรองนักเรียน เช่น การท าระเบียนสะสม ท า
แบบประเมินพฤติกรรม ท าแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนการสัมภาษณ์นักเรียน 

   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
    การจัดกิจกรรมโฮมรูมมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า82) 

  1. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนใน 
ชั้นเรียน 

  2. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการประสานงานระดับชั้นก าหนดหัวข้อ
เรื่องการจัดกิจกรรมตามข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

  3. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงานระดับชั้นร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

  4. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
  5. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
  6. ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาส่งผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
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 แนวด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมโฮมรูมเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุดและอย่างแท้จริงจึงควร

ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547. หน้า 79) 
 1) ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมโดยยึดตามความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมโฮมรูมดังนี้ 
(1) ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(2) พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียนหรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น 
(3) ควรมีการจัดท าหลักฐานบันทึกการจัดกิจกรรมทั้งก่อนด าเนินการระหว่าง

ด าเนินการ และหลังด าเนินการ และสรุปผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนหลังกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง 
(4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมและจัดท า 

  2) โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือจัดท าคู่มือในการจัดกิจกรรม โดย
มีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน แต่
ให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดหัวข้อและวิธีการด าเนินกิจกรรมให้เหมะสมกับสภาพตามเหตุการณ์ 
    3) ใช้วิธีการผสมผสาน โดยยดึตามความต้องการของนักเรียน และนโยบายของโรงเรียน
ในการพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
    4) ใช้วิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   3.5.3.2 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นการพบปะกันระหว่างครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน และร่วมมือร่วมใจกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 

 ขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นมีชั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต. 2547. หน้า 88) 

  1) ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการจากผล
การประเมินและการประชุมที่ผ่านมา 
    2) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแต่ละ
ครั้งให้ชัดเจน 

    3) ประชุมทีมประสานเพ่ือวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น จัดท าค าสั่งของโรงเรียน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ เตรียมเอกสาร และ อาคารสถานที่ เป็นต้น 

    4) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเตรียมข้อมูลนักเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ 
    5) ครูด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและต้องสื่อสารในทางบวก มีท่าที

เป็นมิตร 
    6) ครูให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ 

กัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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    7) ครูบันทึกการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
    8) ครูประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองชั้นเรียนเพ่ือโรงเรียน

จะได้น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และ ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
    9) น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการประชุมครั้งต่อไป 
  แนวด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
   ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง ซึ่งการประชุมนี้มิใช่การรายงานสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น 
ดังนั้นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. 2547. หน้า 80-81) 
   1) การเตรียมการ ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
   2) การสื่อสาร ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังค าพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ หรือต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การต าหนินักเรียน หรือผู้ปกครองการแจ้งพัฒนา 
ดังนี้ 
ข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม หรือจะเป็นการส่วนตัวก็ตาม ควรเป็นการพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัว
นักเรียนแสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน และอาศัยกิจกรรมที่จะท าให้ผู้ปกครองตระหนัก
ในความรับผิดชอบ และต้องปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในส่วนที่บกพร่องของนักเรียน 

 3) การจัดกิจกรรมในการประชุม การที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างเต็มที่
นั้น จ าเป็นต้องใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับผู้ปกครอง และระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกันก่อนแล้วจึงมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสาระ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4) การสรุปผลและการบันทึกหลักฐานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในการประชุมแต่ละ
ครั้ง ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ ดังนี้ 
    (1) เป็นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
    (2) เป็นข้อมูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
    (3) เป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ปกครองในครั้ง
ต่อไป 
   การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนจะท าให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมาก
ขึ้นทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถมากขึ้นหรือร่วมมือกันกับทาง
โรงเรียนในการป้องกันหรือแก้ปัญหาของนักเรียน 

 3.5.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยเข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความเข้าใจ 
     3.5.3.3.1 ความหมาย 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
เพ่ือการค้นพบศักยภาพตนเองและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริม ด้านระเบียบวินัย หน้าที่ความ
รับผิดชอบ การบ าเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กรมวิชาการ. 2547. หน้า 9) 
     3.5.3.3.1 จุดมุ่งหมาย 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ 
     1) การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ผู้เรียนอย่าง

แท้จริง 
 (1) ด้านร่างกาย 
 (2) ด้านสติปัญญา 
 (3) ด้านอารมณ์ 
 (4) ด้านสังคม 

  2) สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัยและมี
คุณภาพ 

  3) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์ เพ่ือสังคมลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   3.5.3.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 2 ลักษณะ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หน้า 28 - 29) 
      1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะ
แนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่ 
โลกอาชีพและการมีงานท า 
      2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
     3.5.3.3.4 แนวด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่าง
แท้จริง โรงเรียนควรด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546 หน้า 9) 
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 1) โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดได้หลาย
รูปแบบ ทั้งในลักษณะจัดแยกหรือบูรณาการ ทั้งกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนไว้ด้วยกัน 

 2) เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 3) สนองความสนใจความถนัด ความสามารถ และความต้องการของ 
 4) ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

      5) ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
     ข้อควรตระหนักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

    ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของโรงเรียนนั้น สิ่งที่ครูประจ าชั้น
หรือครูที่ปรึกษาพึงตระหนักและควรระมัดระวัง ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน. 2547. 
หน้า 48) 
      1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา ควรระมัด 
ระวังค าพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือการต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง 
การแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม 
      2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน
แสดงถึงความห่วงใยความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน 
      3) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควรน ากิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
ตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
      4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนควรเป็นกิจกรรมหลากหลาย
ตามความสนใจของนักเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  
    การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ทุกคนที่อยู่ในความดูแล
ของครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาให้ได้รับการพัฒนาการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
จะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีปัญหา และเป็นการช่วย
ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีปัญหากลับมามีพฤติกรรมที่ดีข้ึนตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง 

  3.5.4 การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
   การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน ซึ่งหากครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพและ
เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

   การจัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน 
    ในการจัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนนั้น ครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนที่เท่าเทียมกันแต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหานั้น
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จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษและหาความช่วยเหลือทั้งการป้องกันและแก้ปัญหา
โดยไม่ปล่อยปละละเลย นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ การป้องกันช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหา ของนักเรียนมีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกิจกรรมในชั้นเรียน 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
    การสื่อสารกับผู้ปกครอง กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 49 ; กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 100 - 
129) 

1. การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นของครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นการช่วยเหลือและ

ป้องกันปัญหาของนักเรียนทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรียนโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามและพึงประสงค์ 

 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
  1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาท าการศึกษาผลการคัดกรองและข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการเกิดปัญหาและปัจจัยที่เป็น
ประโยชน์ในการช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดสรรเวลาและสถานที่ให้ค าปรึกษา 

  2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนตาม
กระบวนการให้ค าปรึกษา คือ 
        (1) สร้างสัมพันธภาพ 

 (2) พิจารณาและท าความเข้าใจปัญหา 
 (3) ก าหนดวิธีการและด าเนินการช่วยเหลือ 
 (4 ยุติการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง 

  3) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลัง
ให้ค าปรึกษา 

  4) หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ครูต้องให้การส่งเสริมตามสภาพปัญหา แต่
ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง 

  5) ยุติการปรึกษา 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการปรับพฤติกรรมนักเรียน 

ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเลือกวิธีการ
หรือเทคนิคการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
  1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์

หาสาเหตุของปัญหา 
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  2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวางแผนและพิจารณาเลือก
วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน 

   (1) ฝึกฝนหรือปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การฝึกพูดหน้า
ชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพูด 

 (2) การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การแจกอุปกรณ์การทดลอง 
การรวบรวมสมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น 

 (3) การจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้บทบาท
หน้าที่ หรือฝึกฝนความรับผิดชอบ 

  3) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
  4) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมใน 

ชั้นเรียนร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้สอนประจ าวิชา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  5) หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความ

ต้องการ และถ้านักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 
  6) ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมใหม่ 
  7) ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
  8) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ให้พิจารณาส่งต่อครูแนะแนวหรือฝ่าย

ปกครอง หรือส่งต่อตามระบบสาธารณสุขต่อไป การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางสังคม 
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น และนักเรียนจะเกิดความรู้สึกภูมใจในตนเองจากการได้
ท างานในกิจกรรมหรือได้แสดงออกถึงความสามารถส่วนตน 

3. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (Buddy) เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้ดูแล

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจัดเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีจุดแข็งด้านสัมพันธภาพ 
หรือมีความมั่นคงทางอารมณ์ หรือมีความเป็นผู้น า และมีความสามารถเฉพาะด้านที่จะน าไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือน เช่น ความสามารถทางด้านการเรียน ด้านดนตรีศิลปะ กีฬา หรือทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา 
  2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเลือกวิธีการที่

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลาย
วิธี เช่น 
        (1) จัดกลุ่มเพ่ือนในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 (2) จัดนักเรียน 1 คน ที่มีความสามารถหรือความเหมาะสม 
ที่จะช่วยเพื่อนเป็นกลุ่ม เช่น การทบทวนการเรียนในวิชาต่าง ๆ 
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 (3) จับคู่นักเรียนให้เป็นคู่ดูแลช่วยเหลือกัน เช่น นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษจับคู่กับเพ่ือน เพ่ือน าพาไปสู่การท ากิจกรรมที่ได้แสดงความสามารถที่นักเรียนคนนั้นสนใจเช่น นักเรียนที่
มักเก็บตัวก็ให้จับคู่กับนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพเข้าสู่สังคม 

  3) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
       4) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอนประจ าวิชาต่าง ๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       5) หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความ
ต้องการ แต่ถ้าหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 

  6) ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
  7) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่าย

ปกครอง หรือส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่มีความสามารถหรือมี

จุดเด่นจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ได้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนที่ด้อยกว่าและให้นักเรียนได้ใส่ใจและเอ้ือเฟ้ือต่อกันและกัน
รู้จักการให้และการรับด้วยมิตรไมตรี 

4. การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
      การสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นการช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัย 
ความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์สนทนาการเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ
ร่วมกัน การส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งล้วนต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องมี
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทราบถึงจิตวิทยาการสื่อสารหรือเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับสาระหรือ
วัตถุประสงค์ที่จะสื่อให้ผู้ปกครองทราบหรือเข้าใจ 

 ขั้นตอนการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหา 
  2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนด าเนินการ

สื่อสารกับผู้ปกครอง 
  3) โรงเรียนอบรมครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ความส าคัญของการสื่อสารกับผู้ปกครอง และให้มีจิตวิทยาและทักษะในการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม เช่น 

 (1)  ทางโทรศัพท์ 
 (2) การส่งไปรษณีย์ 
 (3) การเชิญผู้ปกครองมาพบ 
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  5) ปรึกษาหรือและวางแผนร่วมกันกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ของนักเรียน 

  6) ประเมินความร่วมมือของผู้ปกครองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียน 

  7) หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความ
ต้องการแต่ถ้าหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 

  8) ด าเนินการตามแผนพฤติกรรมใหม่ 
  9) ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
  10) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อ 

ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครอง หรือส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
จะท าให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของนักเรียนที่พบในโรงเรียน เกิดความตระหนักและ 
มีความ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น 
     5. กิจกรรมซ่อมเสริม 

 กิจกรรมซ่อมเสริมเป็นกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนซึ่งครู
ประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและผู้ที่รับผิดชอบจ าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน
ที่เรียนอ่อน เรียนช้าหรือเรียนไม่ทันเพ่ือนในสาระต่าง ๆ ซึ่ง อาจจะแยกประเภทของปัญหาด้านการเรียนจาก
สาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น เรียนช้าจากข้อจ ากัดทางความสามารถ เชาวน์ปัญหา หรือจากปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ของเด็ก เป็นต้น แล้วจึงด าเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหาต่อไป 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
     1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์ปัญหา

สาเหตุของปัญหา 
  2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาร่วมกับครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง

วางแผนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมแก่นักเรียน 
  3) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และครูในการสอนซ่อมเสริมและแจ้งนักเรียนที่

เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้ารับการสอนซ่อมเสริม 
  4) ติดตาม ประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมของนักเรียนเป็นระยะ 
  5) หากนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความ

ต้องการ แต่ถ้าหากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ดีขึ้นให้พิจารณาจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมใหม่ 
  6) ด าเนินการสอนซ่อมเสริมใหม่ 
  7) ประเมินผลการสอนซ่อมเสริมซ้ า 
  8) หากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ดีข้ึนให้พิจารณาส่งตัวต่อ 

ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง หรือส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 
 การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมจะช่วยให้นักเรียนทีมีผลการเรียนไม่ดี 
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ได้เรียนเพ่ิมเติมจากครูประจ าวิชาที่ตนเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อน และให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบตนเองในเรื่อง
การเรียนมากขึ้นตลอดจนช่วยให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหาทางการเรียนของบุตรหลานและใส่ใจดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมากขึ้น 
     6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ทั้งด้านการ
ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเข้าค่ายอบรมการจัดตั้งชมรม
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  1) ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปรึกษาและวางแผนการช่วยเหลือ

นักเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน เช่น การจัดตั้งชมรมการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา
ตนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

  2) พิจารณาเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักเรียน
ตามกรณีของปัญหา 

  3) วางแผนและจัดระบบการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  4) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  5) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากร

ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  6) หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความ

ต้องการ แต่ถ้าหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาเลือกกิจกรรมใหม่ 
  7) ด าเนินการตามแผนกิจกรรมใหม่ 
  8) ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
  9) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่าย

ปกครอง หรือส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมี

คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือส่วนรวมนักเรียนจะเกิดความรู้สึก เห็นคุณค่า หรือภาคภูมิใจในตนเอง
จากการแสดงออกถึงความสามารถท่ีตนมีอยู่ 
     7. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

     การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และท าให้ครูได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงของนักเรียนที่แวดล้อมด้วยครอบครัว
และ ชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถประเมินสาเหตุของปัญหาแล้วด าเนินการช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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 ขั้นตอนการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
       1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์ปัญหา
สาเหตุของปัญหา 
       2) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาร่วมกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
วางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีการก าหนดวัน เวลา และประสานงานให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 
       3) โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมบ้าน โดยจัดอบรมครู 
ให้มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ปกครองและมีแนวทางการร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียน 

  4) สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและวางแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ร่วมกับผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
       5) หากช่วยเหลือนักเรียนแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึนให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ตามสภาพความต้องการ แต่ถ้าหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาหา 
แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนใหม่ 

  6) ด าเนินการตามแผนกิจกรรมใหม่ 
       7) ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 

       8) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่าย
ปกครอง หรือส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 

 การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของนักเรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม และเม่ือได้ท าการสืบค้นหา
สาเหตุและแหล่งที่เป็นปัญหาได้แล้ว จะต้องหาวิธีการและวางแนวด าเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
ได้ตรงจุดหมายและจะต้องค านึงว่าถ้าปัญหาใดที่เกินขอบเขตแห่งความรู้ความสามารถของตนแล้ว ควรจะส่งต่อ
นักเรียนผู้นั้นไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพ่ือรับการแก้ไขและช่วยเหลือหรือบ าบัดให้ตรงตามกรณีต่อไป 
  3.5.5 การส่งต่อนักเรียน 
   ในการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษาตาม
กระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือนักเรียนแล้วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรณีท่ีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็ก
อัจฉริยะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น 
   การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 51 - 52) 
   1. การส่งต่อภายใน 
    ในกรณีที่ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาแล้วแต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษาจะส่งต่อนักเรียนให้ครูแนะ
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แนวหรือฝ่ายปกครองด าเนินการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งสามารถสรุป
กระบวนการส่งต่อภายในได้ ดังภาพประกอบ 5 (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 132) 

 
ภาพประกอบ 5 การด าเนินงานส่งต่อภายใน 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 132 
 

    การด าเนินการส่งต่อภายในขั้นตอนการด าเนินงานส่งต่อภายใน ครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาจะด าเนินการส่งต่อไปยังครูแนะแนว หรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต. 2547 
หน้า 133) 

1) ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้วยวิธีการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

2) ประเมินผลและติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนหลังด าเนินการ
ช่วยเหลือ หากพฤติกรรมดีข้ึนให้ด าเนินการส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถ หากไม่ดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมที่
ยากต่อการช่วยเหลือให้ด าเนินการส่งต่อภายใน 

3) ส่งต่อนักเรียนให้ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี
ขึ้นและติดตามผลการช่วยเหลือหลังการส่งต่อโดยประสานงานกับครูแนะแนว ฝ่ายปกครองหรือบุคลากรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

  แนวทางการด าเนินงานส่งต่อภายใน 
   1. การส่งต่อภายในโรงเรียนมีแนวทางท่ีครูประจ าชั้นครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ควรถือปฏิบัติตามแนวทางในการด าเนินงาน ดังตาราง 2 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2547, หน้า 52) 
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ตาราง 2 การส่งต่อภายใน 

การด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 
การส่งต่อภายใน 1. ท าความเข้าใจและขี้แจงนักเรียน 

ถึงความจ าเป็นที่ต้องส่งต่อ 
2. ประสานงานกับครูหรือบุคลากร 
ที่จะให้ความช่วยเหลือต่อนักเรียน 
3. สรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่าน
มาในบันทึกการส่งต่อ 
4. นัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะไปพบครูที่จะให้
การช่วยเหลือต่อ 
5. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

1. แบบบันทึกการส่งต่อภายใน 
ของโรงเรียน 
2. แบบรายงานแจ้งผล 
การช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
2. การส่งต่อภายนอก 

      การส่งต่อภายนอกเป็นการส่งนักเรียนไปให้ยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีที่เกินความสามารถของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด าเนินการส่งต่อ และมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการส่งต่ออย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพจึงมีกระบวนการ ดังภาพประกอบ 6 (กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 155) 

 
ภาพประกอบ 6 การด าเนินงานส่งต่อภายนอก 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต, 2547, หน้า 155 
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ขั้นตอนการด าเนินการส่งต่อภายนอก 
 การส่งต่อภายนอกเป็นวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน

จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน และต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทาง โดย
ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองรับผิดชอบในการประสานขอความช่วยเหลือจากสถานบริการสาธารณสุขหรือ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต 2547 หน้า 156) 

  1) รวบรวม / สรุปแนวทางแก้ปัญหาจากสรุปการประชุมรายกรณีบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

  2) ประสานความช่วยเหลือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  3) ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ติดตามประเมินพฤติกรรมของนักเรียนหลังการช่วยเหลือ 
  5) หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้ส่งกลับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
  6) หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น พิจารณาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
  7) ประสาน ติดตามผลความช่วยเหลือจากสถานบริการสาธารณสุข  
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินงานส่งต่อภายนอก 
 การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรถือ

ปฏิบัติตามแนวทางในการด าเนินงาน ดังตาราง 3 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 
52) 
 
ตาราง 3 การส่งต่อภายนอก 

การด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 
การส่งต่อ
ภายนอก 
 

1. ในกรณีของนักเรียนที่ยากต่อการ ช่วยเหลือ ครูแนะ
แนว /ครูฝ่ายปกครองและ ผู้ที่เก่ียวข้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก  
2. ติดตามผลการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ 
3. รายงานผลการช่วยเหลือ 

1. แบบบันทึกการส่งต่อ 
ภายนอกของโรงเรียน 
2. แบบรายงานแจ้งผล 
การช่วยเหลือนักเรียน 

 
  3.6 ผลส าเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญในการด าเนินงาน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 55) 
   1. บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2. ผู้รับผิดชอบวางระบบและด าเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณาการเข้ากับภารกิจหลักของโรงเรียนได้ 
   4. สร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย 
   5. มีสารสนเทศของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   6. มีข้อมูลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานสรุปรายงาน 
   7. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบและการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีกระบวนการ
ด าเนินงานทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสมเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และต้องมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เก่ียวข้องหรือ 
บุคลากรและองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุข
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยมีครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรส าคัญในการด าเนินงานตาม
กระบวนการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
4. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 กรมควบคุมโรค (2564, ออนไลน์) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศไว้ดังนี้ 

 4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ได้ออกประกาศเป็น

ทางการพบโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสระบาดแห่งศตวรรษ ต่อมาวันที่ 11 
มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก 
(CORONAVIRUS PANDEMIC) ซึ่ง ยุโรป (อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เป็นต้น) สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา 
(บราซิล) รัสเซีย อินเดีย แอฟริกาใต้ได้ทยอยเป็นศูนย์กลางการระบาดและเป็นพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่องหรือระลอก
ใหม่ซึ่งพบว่าการเกิดวิกฤติกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายที่รวดเร็วมาก
ขึ้น นอกจากนี้สภาพของอากาศท่ีหนาวเย็นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการ
ระบาด มากข้ึนด้วยเช่นกันส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าถือเป็นศูนย์กลาง 
การระบาดแห่งหนึ่งของโลกการระบาดในเริ่มเม่ือกลางเดือนสิงหาคม 2563 (10 - 20 สิงหาคม 2563) จากการ
ที่มีคนเดินทางจากพ้ืนที่ระบาด เมืองสิตตะเว และรัฐยะไข่เข้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประมาณ 5,000 คน โดยที่ติดตาม 
สืบสวนและประเมินความเสี่ยงได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการระบาดระลอกนี้ในพม่าสายพันธุ์ ของเชื้อแตกต่าง
จากครั้งแรก กล่าวคือ ครั้งแรกเป็น D614 แต่ครั้งนี้เป็น G614 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ มีการระบาด เพราะติดตาม
ได้น้อยและมีการปิดบังความจริง 
  จากข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 (ที่มา : worldometer) ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยสะสม
ทั้งสิ้น 92,799,635 คน เสียชีวิต 1,987,310 คน และรักษาหายแล้ว 66,322,284 คน ในจ านวนผู้เสียชีวิตเป็น
บุคลากรทางการแพทย์กว่า 1 หมื่นคน (สหรัฐอเมริกากว่า 1 พันคน และสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 40 คน) 
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เด็กติดเชื้อน้อยกว่าคนกลุ่มอ่ืน อัตราตายในเด็กต่ ากว่าอัตราตายในคนหนุ่มสาวอายุ 20 กว่าปี ถึง 10 เท่า คนที่
อายุมากกว่า 80 ปี มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าหนุ่มสาว 600 เท่า 
  4.1.1 มาตรการทางสาธารณสุขที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 การตอบโต้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน 
แต่ที่ส าคัญคือ เน้นการป้องกันตนเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนและใช้อุปกรณ์ส่วนตัว 
ใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) รักษาระยะห่างทางสังคม 
ร่วมกับมาตรการของรัฐที่ท าให้ลดการเคลื่อนที่ของคน ไม่ว่าจะเป็นการ ปิดสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการปิดเมือง 
หรือปิดประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ การติดตามสืบสวนเมื่อมีผู้ป่วยและการเฝ้าระวังเชิงรุกมีความเข้มข้นและเข้มงวด 
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศว่าค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด รวมไปถึง
ความพร้อมของระบบสาธารณสุขที่รองรับผู้ป่วย 
   จากการทบทวนมาตรการทางสาธารณสุขพบว่า อย่างน้อย 186 ประเทศมีมาตรการลดการ
เคลื่อนที่ ของประชาชน เพ่ือชะลอการระบาดและลดความล้มเหลวของระบบสาธารณสุข โดย 86 ประเทศ มี
การปิดเมือง ซึ่งล้วนส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งธนาคารโลก(World Bank) คาดว่าเศรษฐกิจของโลก
จะตกต่ าที่สุด นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และผู้คนหลายล้านคนจะตกงานและยากจนลง การปิดเมืองในระยะ
ยาวในทุกประเทศไม่สามารถท าได้ ในการทบทวนครั้งนี้ได้เลือก 9 ประเทศท่ีมรีายได้สูง (High Income 
Countries ในภูมิภาค ที่เริ่มก าหนดมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโควิด 19 อย่างรวดเร็ว ได้แก่ 5 
ประเทศในเขตเอเชีย แปซิฟิก (เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และสิงค์โปร์ 
และ 4 ประเทศในทวีปยุโรป (เยอรมัน นอร์เวย์ สเปน และสหราชอาณาจักร) ซึ่งต่างมีมาตรการทาง
สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งล้วนค านึงถึงสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศการตอบสนอง
ของประชาชนต่อการระบาด พ้ืนฐานของระบบสาธารณสุข โดยสเปนและสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ตั้งแต่เกิดการระบาด รวมไปถึงประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการควบคุมการระ บาดของ MERS - 
CoV และ SARS เช่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง เป็นต้น 
  4.1.2 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมการระบาดของโลก 
   1) ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งโรคในการระบาดครั้งนี้ได้ กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญจีนไดท้บทวน
บันทึก ทางการแพทย์และตัวอย่างของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคปอดบวม ตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงธันวาคม 
2562 เชื่อว่าผู้ป่วยอย่างน้อย 60 รายที่ป่วยเพราะได้รับเชื้อโควิด 19 ราวเดือนเศษ (นับจาก 1 7 พฤศจิกายน 
2562) ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศการติดเชื้อรายแรกของโลก อนึ่งจากการทบทวนผู้ป่วย 41 ราย 
แรกสุดของเมืองอู่ฮ่ัน พบว่ามีถึง 13 รายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดสดอู่ฮ่ันหัวหนานไห่เซียน และผลการ
ตรวจตัวอย่างพบว่าไม่มีสัตว์ตัวใดติดเชื้อ ดังนั้น ตลาดสดอาจไม่ใช่ต้นตอของการระบาด แต่เป็นที่ที่พบผู้ป่วย 
และมีการกระจายเพราะเป็นที่มี Super Spreader นอกจากนี้ในประเทศอิตาลีที่มีการยืนยันผู้ป่วยราย แรกท่ี
จังหวัดแบร์กาโมโน แคว้นลอมบาร์ดี ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่กลับ
พบภูมิคุ้มกันในตัวอย่างเลือดชาวอิตาลี 27 คน ในเดือนกันยายน 2562 และอีก 27 คนในเดือน ตุลาคม 2562 
แสดงว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อก่อนหน้าการระบาดในอิตาลี รวมทั้งก่อนที่จีนจะรายงานผู้ป่วยรายแรกใน
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วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ได้มีการเก็บตัวอย่างจากท่อระบายน้ าในเมืองตูรินและเมืองมิลาน พบสาร
พันธุกรรมของเชื้อย้อนหลังไปได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการ ตรวจพบภูมิคุ้มกันใน
ตัวอย่างเลือด และในประเทศฝรั่งเศสได้พบผู้ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เมื่อกลับไปตรวจสอบจากตัวอย่างที่เก็บไว้พบเชื้อโควิด 19 ทั้งท่ีประเทศฝรั่งเศสมีรายงานโรคนี้ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2563 รวมทั้งในประเทศสเปนทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา พบหลักฐานพันธุกรรม
ของเชื้อโควิด 19 ในระบบบ าบัดน้ าเสียของตัวเมืองตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ก่อนที่จะมีผู้ป่วยยืนยันรายแรก
ในประเทศถึง 6 สัปดาห์ และตัวอย่างย้อนหลังของน้ าในระบบบ าบัด น้ าเสียพบร่องรอยของเชื้อ ตั้งแต่ 12 
มีนาคม 2562เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารด้านโรคติดเชื้อ ออกซ์ฟอร์ดอคา
เดมิค พบว่ามีการระบาดของโควิด 19 ในรัฐด้านตะวันตก แถบแปซิฟิก ก่อนตรวจพบผู้ป่วยยืนยันรายแรก (19 
มกราคม 2563) เป็นเวลา 1 เดือน โดยพบภูมิคุ้มกันในเลือดของกาชาดตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งการค้นหา
ต้นตอของโรคท่ีแท้จริงยังคงต้องมีการตรวจสอบต่อไป 

 2) ความล่าช้าในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 โดยเฉพาะจ านวนผู้ติดเชื้ออย่างเป็น
ทางการ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะข้อมูลการติดเชื้อที่ถูกรายงานจากโรงพยาบาลศูนย์ สถานที่กักกัน
โรคมีการตรวจสอบและอาจห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด เห็นได้จากเมื่อมีการรายงานโดยเปลี่ยนนิยาม
ผู้ป่วยมีจ านวนผู้ป่วยรายงานเพ่ิมข้ึนในวันเดียวแบบก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ส่งผลต่อการ
ประ เมินสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก เพราะ ระบบรายงานใช้นิยามที่ไม่ไวพอต่อการตรวจจับแนวโน้ม
กรระบาด และผลกระทบต่อสาธารณสุขของโลก ท าให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ที่มีผลแพร่ระบาดระหว่างประเทศล่าช้า (Public Health Emergency of International 
Concern: PHEIC) และเมื่อมีการประกาศฯ ทุกประเทศรับมือโดยการตรวจคัดกรองเชื้อตั้งแต่ช่องทางเข้าออก 
(ท่าอากาศยาน ท่าเรือ พรมแดนทางบก) ก าหนดมาตรการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ประกาศ สั่งปิดเมือง 
(lockdown) ให้คนท างานที่บ้าน (Work From Home) เพ่ือลดการเคลื่อนที่ และให้ผู้ประกอบการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Physical Social distancing) รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัยและรักษา ระยะห่าง แต่เนื่องจากวัฒนธรรมและทัศนคติต่อการสวมหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกันบาง
ประเทศคนสวมหน้ากากอนามัยกลับถูกมองว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ และกว่าที่องค์การอนามัยโลกจะสนับสนุนการ
สวมหน้ากากอนามัยอย่างชัดเจนในการป้องกันเชื้อก็มีการระบาดในประชาชนจ านวนมากแล้วอย่างรวดเร็ว 

   3) บางประเทศให้มีการติดเชื้อเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังการติด
เชื้อซึ่งพบในผู้ป่วยโควิด 19 ร้อยละ 95 จะมีปริมาณสูงเพียงพอที่จะยับยั้งเชื้อได้ประมาณ 8 วันหลังการติดเชื้อ 
หากรุนแรงมากระดับภูมิคุ้มกันจะสูงมาก และหากรุนแรงน้อยระดับภูมิคุ้มกันจะต่ า ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้น 
อย่างรวดเร็วใน 3 สัปดาห์แรกหลังการติดเชื้อ แล้วค่อย ๆ ลดลงโดยจะคงอยู่ได้นาน 40 วัน จนถึง 7 เดือน ซึ่ง
ไม่นานพอและอาจมีการติดเชื้อซ้ าได้ ดังนั้น โอกาสเกิดภูมิคุ้มกันหมูโดยธรรมชาติเพ่ือลดการแพร่ระบาดจะ
เป็นไปได้น้อย 

   4) การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชื้อไวรัสโควิด 19 มีการกลายพันธุ์ค่อนข้างสูง
ในช่วงแรกของการระบาดทั่วโลก เมื่อปี 2563 ได้มีการน าข้อมูลเชื้อที่พบในผู้ป่วยแต่ละประเทศร่วมกับข้อมูล 
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ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ท าให้สามารถระบุลักษณะอันตรายและความรวดเร็วในการระบาดได้ ซึ่งเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 มีสารพันธุกรรม 46,000 คู่เบส และมีมากกว่า 5,000 สายพันธุ์ โดยแบ่งสายพันธุ์ตาม สายหลักของ
วิวัฒนาการได้เป็น Clade A, B, C โดย Clade A (2019 Clade A และ 2020 Clade A ) พบในค้างคาวและ
ตัวนิ่ม คาดว่าเป็นเชื้อต้นก าเนิดการระบาดครั้งนี้ แต่ไม่พบในประเทศไทย ส่วน Clade B (2019 Clade B และ 
2020 Clade B ) กลายพันธุ์จาก A (2 ต าแหน่ง) พบมากในเมืองอู่ฮ่ันและมีการระบาดอย่าง รวดเร็วนอก
ประเทศจีน และ Clade C (2020 Clade C) กลายพันธุ์จาก B (1 ต าแหน่ง) พบการระบาด ในยุโรปและสิงค์
โปร์ ซึ่งการกลายพันธุ์นี้ท าให้เกิดอาการกับผู้ติดเชื้อในแต่ละทวีปที่แตกต่างกัน ทั้งความรุนแรง และอัตราการ
แพร่เชื้อ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 สหราชอาณาจักรได้พบเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ ใช้รหัส VUI 2020 
12/01 และมีการรายงานว่าพบการแพร่เชื้อที่เร็วขึ้นถึงร้อยละ 70 รัฐบาลได้ประกาศยกระดับควบคุมโรค
ระบาดอย่างเข้มข้นที่สุดเป็นระดับที่ 4 (tier 4) ภายในพ้ืนที่กรุงลอนดอน รวมทั้งพ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้
ของราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการปิดเมืองที่มีประชากรถึง 16 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 25 ของประเทศ (จาก
ประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน) โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพียงวันเดียว พบผู้ติดเชื้อสูงถึง 36,000 คน 
ส่วนความรุนแรงยังไม่มีข้อมูลว่าสูงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือไม่ นอกจากนี้ในประเทศออสเตรเลียและ
เนเธอร์แลนด์ก็พบเชื้อกลายพันธุ์ การผันแปรของรหัสพันธุกรรมแม้จะอยู่ในสายพันธุ์เดียวกัน (assemblage / 
clade) ส่งผลให้มีการติดเชื้อซ้ าซ้อนครั้งที่ 2 แม้ว่าจะห่างจากครั้งแรกเพียง 6 สัปดาห์ และท าให้มีอาการ
รุนแรงกว่าด้วย 

   5) ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันมีวัคซีนที่ข้ึน
ทะเบียน ส าหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน (ณ เดือนมกราคม 2564) 9 ชนิด เป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 ชนิด 
รัสเซีย 2 ชนิด สหรัฐอเมริกา 2 ชนิด และสหราชอาณาจักร 1 ชนิด โดยวัคซีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่ 1) Ad5-nCoV ของบริษัท CanSino Biologics ใช้ adenovirus 5 เป็น viral vector ซึ่งถ้าติดเชื้อ 
adenovirus มาก่อนจะไม่ได้ผล 2) Inactivated vaccine Sinopharm Wuhan Institute of Biological 
Products ของ รัฐบาลจีน 3) Inactivated vaccine Sinopharm, Bejjing Institute of Biological 
Products ของรัฐบาลจีน 4) Inactivated vaccine ชื่อ Corona Vac บริษัท Sinovac Biotechซึ่งภาคเอกชน
ของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนลาวซื้อมาใช้ อย่างไรก็ดีผลระยะยาวของ Inactivated vaccine ยัง
ไม่ทราบจากหลักฐาน พบว่า inactivated vaccine ของไวรัสที่ชอบระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ measles, 
respiratory syncytial virus (RSV ใช้แล้วมีอาการหนักขึ้น วัคซีนของประเทศรัสเซีย ได้แก่ 1) Sputnik V 
ของ Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology ร่วมกับ Russian research 
institute ใช้ adenovirus 5 และ 6 เป็น vector และ 2) EpiVacCirona เป็น small viral protein ของ 
Vector Institute BEKTOP (Russia) วัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชนิด mRNA vaccine คือ 1) 
BNT162N2 ที่ร่วมผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ของสหรัฐฯและบริษัท ไบโอเอ็นเทค (BionTech) ของ
เยอรมนี และ 2) mRNA-1273 ของบริษัทโมเดอร์นา(Moderna) และวัคซีนของสหราชอาณาจักร คือ 
ChAdOx1 nCoV-19 พัฒนาขึ้นจาก Adenovirus ของลิงชิมแพนซีเป็น nonreplicate viral vector ซ่ึง
ประเทศไทยได้ร่วมผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด (Siam Biosciences) และเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 
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2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) เห็นชอบรับรองวัคซีน BNT 162N2 ของฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค เป็นวัคซีน
ตัวแรกท่ีได้รับ "การรับรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน "นับตั้งแต่ไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่อุบัติขึ้นในจีนซึ่งสหรัฐอเมริกา
ได้เริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 รวม 2.8 ล้านคน จากประชากร 328 ล้านคน โดยให้บุคลากร 
ทางการแพทย์ที่ท างานแนวหน้า (Frontines) ต่อมาเป็นแพทย์ทั่วไป ผู้สูงวัยใน Nursing homes โดยเฉพาะ
คนอายุมากกว่า 75 ปี เพื่อลดอัตราตาย และ ประชาชน ตามล าดับ นอกจากนี้ในประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนแล้วเช่นกัน เช่น วัคซีน Corona Vac ประเทศจีน วัคซีนSputnik V ประเทศรัสเซีย และ
วัคซีน AstraZeneca-Oxford ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจ ากัดไม่ให้ฉีดในกลุ่มเด็ก เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตามการให้วัคซีนไม่ได้ช่วยลดการแพร่ระบาด แต่สามารถลดความรุนแรงในผู้ติดเชื้อได้
เท่านั้น ซึ่งกว่าแรงเหวี่ยงของการระบาดที่ด าเนินอยู่จะชะลอลง หรือจนกว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชากรมากพอต่อ 
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ต้องให้วัคซีนถึงร้อยละ 70 - 80 ของประชากร แต่ด้วยข้อจ ากัดกร
ฉีด วัคซีนที่ไม่สามารถให้ในกลุ่มเด็กเพราะยังไม่มีการทดลองหรือสรุปผลการทดลองที่ชัดเจน ย่อมท าให้
ประชากรกลุ่มเด็กไม่มีภูมิคุ้มกัน ประกอบกับการน าวัคซีนมาใช้ในคนจ านวนมากในทวีปต่าง ๆ ซึ่งมีความ
ต่างกันของประชากร อายุ เพศ และวัย ประสิทธิผลที่ได้จริงจะแตกต่างกัน ตลอดจนระยะเวลาที่จะป้องกันโรค
ได้ซึ่งยังไม่ร่วมถึง ผลในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ ด้วยเหตุนี้การใช้วัคซีนเป็นมาตรการหลักจึงต้องใช้เวลาใน
การติดตาม ในการฉีดจริงอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้การเมืองวัคซีน ท าให้การกระจายทั่วถึงทุกคนในโลกนั้นไม่ได้
มีพร้อมกันทีเดียว ประเทศผู้พัฒนาวัคซีนจะฉีดให้ประชาชนของตนเองก่อน ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ต้องรอเป็น
ล าดับถัดไป 
  4.1.3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก 
   มาตรการยับยั้งการระบาดโดยการปิดเมือง ปิดประเทศ ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
ส่งผลกระทบ ต่อรูปแบบชีวิตผู้คนที่เคยใช้ชีวิต ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนมาก ธุรกิจบางอย่างต้องปิดตัว ส่งผลต่อห่วง
โซ่อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) เช่น อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างสูงจากการปิดประเทศ
หรือจ ากัด การเดินทาง บางประเทศมีเงินช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถท างานที่บ้านได้เพ่ือรักษาธุรกิจบาง
ประเทศ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือได้รับผลกระทบรุนแรงจากโรคระบาด จากการ
คาดการณ์ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ระบุว่าทั่วโลกมี
คนตกงาน อย่างต่ า 81 ล้านคน และนักเศรษฐศาสตร์คาดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกกว่า 3 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และนอกจากนี้การติดเชื้อกลับไปสู่สัตว์ เช่น การติดเชื้อในตัวมิงก์ของประเทศเดนมาร์ก จน
น าไปสู่การฆ่ามิงก์ ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายล้านตัว ยิ่งเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน 
 4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
  กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2563 เพ่ือตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หลังจากท่ีประเทศจีน
ประกาศ พบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และเริ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื้อที่ช่องทางเข้าออกประเทศ พบผู้ติด
เชื้อรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่12 มกราคม 2563 ภายในเวลา 2 สัปดาห์ 
หลังจากมีรายงานการระบาดในประเทศจีน การติดเชื้อในช่วงแรกของประเทศไทยนั้นเป็นผู้เดินทางมาจาก
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ต่างประเทศ แล้วจึงค่อยๆ พบผู้ติดเชื้อชาวไทยในระยะเวลาต่อมา การระบาดในระลอกแรกนั้นอยู่ในช่วงเดือน 
มีนาคมถึงเมษายน 2563 (รูปที่ 1)สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 2 เดือน โดยผู้ติดเชื้อที่พบหลังจากเดินทางเข้า
สู่ประเทศไทย เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการดูแลในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) และ ไม่พบการติด
เชื้อในประเทศเป็นเวลานานกว่า 100 วัน 
  ประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่กักกัน โดยมีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดท่า
ขี้เหล็กประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยรายแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานสถานบันเทิง นอกจากนี้จากการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่ลักลอบ
เดินทาง เข้ามาจากช่องทางธรรมชาติ และพบรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งต่อมายังคงมีการพบผู้
ติดเชื้อ ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าข้ีเหล็กอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการพบที่สถานกักกันแห่งรัฐ และการตรวจพบ
เชื้อ ที่สหภาพพม่าแล้วถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย 
  การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย มีรูปแบบการระบาดแตกต่างจากการระบาดในระลอก
แรก เป็นการระบาดในกลุ่มคนไทย เชื้อสายพันธุ์ใหม่ คือ สายพันธุ์ G614 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ ที่พบในสหภาพพม่า 
เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ตรวจพบคนไทยติดเชื้อรายแรกและแพร่เชื้อจากตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ขาย
อาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา) มีร่างกาย แข็งแรง ไม่
แสดงอาการแสดง และพักอาศัยในสภาพแออัด โดยมีประชาชนจากหลายจังหวัดที่เดินทางมายัง ตลาดกลางกุ้ง
จึงท าให้เกิดการระบาดเป็นหลายกลุ่มใหญ่และเริ่มกระจายไปหลายจังหวัด เช่น นนทบุรี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี 
เป็นต้น โดยเกิดในกลุ่มคนไทยที่ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร เล่นพนัน สังสรรค์ เทศกาลปีใหม่ 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้าทั้งท่ีสามารถระบุได้และ ระบุไม่ได้ ซึ่ง
ท าให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลผลการคัดกรอง 10,411ราย พบผู้ติด
เชื้อ 1,337 ราย ต่อมาตรวจพบการระบาดหลายจุด โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและภาคตะวันออก ข้อมูล
ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 1 1,262 ราย หายแล้ว 7,660 ราย ยังรักษาอยู่ 3,558 
ราย เสียชีวิต 69 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 9,050 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2,212 ราย จังหวัดที่มี
การติดเชื้อมากท่ีสุด 10 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี สมุทรปราการ 
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และตราด ซึ่งข้อค้นพบส าคัญในการระบาดระลอกใหม่นี้ คือ ผู้ป่วย รายแรก ๆ 
และผู้ป่วยส่วนใหญ่ของจังหวัดข้างเคียง เช่น กรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะบริเวณ
รอยต่อระหว่างจังหวัด จะมีอาการเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 61.1 โดยผู้ป่วยในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ใน 3 
ไม่ใช่ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่เป็นคนนอกพ้ืนที่ที่เข้ามารับการตรวจรักษา คนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับเชื้อจาก
การระบาดครั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยท างานมีอายุระหว่าง 25 - 60 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนย้ายสูง และมี 
การติดต่อสัมผัสกับผู้คนเป็นจ านวนมาก 
  ส าหรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศ
ไทยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31กรกฎาคม 
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2563 ซึ่งได้อนุญาตให้บุคคล 11 ประเภทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้องได้รับการกักกันตัวในสถานที่
กักกันที่ก าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ก ากับตลอด
แผนการเดินทาง จากข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ตรวจพบได้ในสถานที่กักกันแห่งรัฐ ระหว่าง วันที่ 4 
เมษายน 2563 - 14 มกราคม 2564 มีจ านวน 206,546 คน ใน 94 ประเทศ พบผู้ติดเชื้อ 1,629 ราย ใน 78 
ประเทศเสียชีวิต 2 ราย โดยพบผู้ป่วยเป็นชาวสัญชาติไทยมากที่สุด รองลงมาคือ อินเดีย อเมริกา อังกฤษ 
รัสเซียตามล าดับ 
  4.2.1 มาตรการทางสาธารณสุข 
   บุคลากรที่ส าคัญในการควบคุมโรคในการระบาดระลอกแรก คือ อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อ.ส.ม) ซึ่ง 1 คนดูแลบ้าน 10 - 15 หลังคาเรือน โดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านคนเศษ 
ซึ่งสามารถช่วยได้ถึงร้อยละ 90 ในงานควบคุมโรค นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
ประมาณ 10,000 แห่ง มีบุคลากร 3 - 10 คน ครอบคลุมทุกอ าเภอ ถือเป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่ส าคัญใน
การควบคุมโรค ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของ อ.ส.ม. นอกจากนี้ประชาชนไทยให้ความร่วมมือกับ
รัฐบาลอย่างสูงทั้งในเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ใช้อุปกรณ์
ส่วนบุคคล เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ท างานจากบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 
ตลอดจนการตรวจเช็คสังเกตอาการตนเอง และการใช้เทคโนโลยี เพื่อติดตามผู้สัมผัส รวมทั้งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
ซึ่งเป็นมาตรการที่ส าคัญในการควบคุมโรค เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ เป็นมาตรการ
ส าคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าวัคซีนจะแพร่หลาย และได้ผลดีทั่วโลกเมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ 
ศบค.ยังคงให้ปฏิบัติการตามแนวทางควบคุมโรคในระยะแรก แต่ได้ยกระดับการควบคุมโรคตามมาตรา 9 ของ
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่17 ได้ยกระดับการควบคุม
สุขอนามัยส่วนบุคคลและการกักตัวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยกระดับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดที่จ าเป็นต้องมีมาตรการ
เข้มงวดอย่างยิ่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งบุคคลที่จะออกจากพ้ืนที่ต้อง
แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจ าเป็นที่ต้องออกจากพ้ืนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ออก
ให้ และให้ปราบปรามเข้มงวดผู้กระท าผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาด โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือท้ังจ า ทั้งปรับ นอกจากนี้จังหวัดปลายทางของผู้เดินทางจากพ้ืนที่
ควบคุมโรคสูงสุดมีมาตรการกักตัว และมาตรการ สาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น ๆ 
เห็นชอบ เข้มงวดแตกต่างกันไปตามสถานการณ์โรค ของจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งผู้เดินทางต้องตรวจสอบท าความ
เข้าใจล่วงหน้า 
   ประเทศไทยวางแผนจะฉีดวัคซีนให้คนไทยร้อยละ 50 โดยได้จองวัคซีนจากบริษัทแอสตร้า
เซเนก้า (AstraZeneca) (เก็บที่ 2 - 8 องศาเซลเซียส) ท าสัญญา 26 ล้านโดส ส าหรับประชาชน 13 ล้านคน 
โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ประเทศไทย (Siam Bioscience) จะร่วมการผลิต ซึ่งมีก าลังการผลิตได้เดือนละ 
15-20 ล้านโดส จึงไม่น่าเป็นกังวลในการมีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนไทยตามเป้าหมาย และคาดว่าปลายเดือน 
พฤษภาคม 2564 น่าจะฉีดให้กับคนไทยได้อีกร้อยละ 20 โดยเจรจาร่วมกับโคแวกซ์ (COVAX) และอีกร้อยละ 
10 ท าข้อตกลงกับบริษัทที่คิดว่ามีโอกาสผลิตวัคซีนส าเร็จ นอกจากนี้บริษัทชิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac 
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Biotech) จะน าวัคซีน 2 ล้านโดสเข้ามาในไทย โดยแบ่งเป็น 2 แสนโดส ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 
8 แสน โดส ปลายเดือนมีนาคมและปลายเดือนเมษายน อีกจ านวน 1 ล้านโดส ซึ่งการให้วัคซีน จะให้ในกลุ่ม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยจะให้ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีก่อนประมาณ 9 
ล้านคน ต่อด้วยผู้ที่เสี่ยงกับการติดโรค ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าและผู้ทีท่ างานกับผู้ป่วยโค
วิด 19 ส่วนการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อมีผู้ได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 - 80 ขึ้นไป (ประมาณ 45 ล้านคน) ต้องอาศัย
เวลาระยะหนึ่งในการจัดสรร สั่งซื้อ รวมทั้งผลิตเอง ตลอดจนการกระจายและการฉีดด้วย 
  4.2.2 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมการระบาดของประเทศไทย 
   1) แรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัยในการแพร่เชื้อที่ส าคัญต่อการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ 
จากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ป่วยจ านวนมาก และแรงงานบางส่วนซึ่งไม่ทราบจ านวนชัดเจน หลีกเลี่ยงการคัด
กรอง ท าให้ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้สมบูรณ์อีกท้ังมีเรื่องของเส้นแบ่งฐานะและการท าผิดต่อกฎหมาย 
มาร่วมเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการหลีกเลี่ยง ยิ่งเมื่อมีการปิดตลาดกุ้ง แพปลา แต่การติดเชื้อได้แพรไปแล้วกับคน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขายอาหารทะเลในหลายจังหวัดต่าง ท าให้ ศบค. มีข้อจ ากัดในการติดตามพาหะ ว่าไป
สัมผัสกับผู้ใด มากน้อยแค่ไหน เสี่ยงระดับใด พร้อมทั้งต้องน าตัวมาตรวจและให้อยู่ในสถานที่ควบคุม การตรวจ
และรักษาผู้ติดเชื้อของทางราชการ นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอาจเชื่อมโยงกับปัญหา การตรวจ
คนเข้าเมืองและการเฝ้าระวังชายแดน โดยเฉพาะการหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมทั้ง หากมี
ความเข้มงวดในการตรวจสอบบ่อนพนันซึ่งเป็นจุดแพร่เชื้อที่ส าคัญ จะช่วยให้การควบคุมการระบาดระลอกนี้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2) ความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อ จากการติดตามผู้ติดเชื้อของการระบาดระลอก
ใหม่ ส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ตรวจพบว่ามีปริมาณเชื้อในตัวอย่างสูงแสดงว่าผู้ติดเชื้อระลอก
ใหม่นี้ จะสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT -PCR และการตรวจเชิงรุก จึงต้อง
เพ่ิมความเร็วและความครอบคลุมให้มากข้ึน ประกอบกับแหล่งโรคเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งมีจ านวนมาก และ
อาจจะไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการสอบถามล าดับเหตุการณ์และเวลา (timeline) ได้
อย่างชัดเจน 
   3) สัมฤทธิผลของแอปพลิเคชันไทยชนะ ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น กรณีท่ีมีคนเข้าใช้
พ้ืนที่ครบจ านวนตามหลักการเว้นระยะห่าง ระบบควรมีการแจ้งเตือนที่ชัดเจน เพ่ือสั่งงดกิจกรรมหรือเลื่อนไป
ใช้ บริการในรอบถัดไป ร่วมกับขาดความเข้มงวดในการก ากับดูแลของเจ้าของสถานที่ประกอบการ ประกอบ
กับ ผู้ใช้บริการละเลยไม่สแกนไทยชนะเมื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเมื่ออยู่ในสถานที่ท่ีมีคนรวมตัว
กันจ านวนมาก และอาจท าให้ลดความน่าเชื่อถือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวด้วย 
   4) ความท้าทายของการประกาศล็อกดาวน์และแบ่งระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางการพยุง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลพยายามปรับมาตรการ โดยค านึงถึงด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (การเงิน 
การคลัง) ท าให้ไม่สามารถกดการระบาดผ่านการปิดประเทศ ซึ่งเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้ ปัญหา
คือการปฏิบัติให้ได้จริงตามมาตรการในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนจึงมีความจ าเป็นต้อง พัฒนา
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ช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย และกระจายไปในกลุ่มที่อาจมีเชื้อในสถานที่กักกัน โดยอาศัยอ านาจในพื้นที่ ผ่าน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   5) การอนุญาตให้บุคคล 11 ประเภทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จากมาตรการควบคุม
การเดินทางเข้าประเทศส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ที่อนุญาตให้
บุคคล 11 ประเภทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้องได้รับการกักกันตัวในสถานที่กักกันที่ราชการ
ก าหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขก ากับตลอดแผนการ
เดินทาง ซึ่งมาตรการกักกันตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน จะสามารถแยกผู้ที่ติดเชื้อได้ประมาณ
ร้อยละ80 95 และ 99 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ออกสู่ชุมชนได้แม้ว่าจะ
ได้รับการกักตัวครบตามท่ีก าหนดแล้วก็ตาม 
  4.2.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19 ในประเทศไทย 
   อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้
ปริมาณ เที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศตลอดปี 2563 มีเพียง 464, 944 เที่ยวบิน ลดลงจากปี 2562 
(1,042,342) หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่าง ประเทศ (IATA) คาดว่าธุรกิจการบินทั่วโลกจะกลับมาเป็นปกติเท่ากับช่วงเวลาก่อนได้รับผลกระทบ
ภายใน ปี 2566 - 2567 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าเมื่อมีการใช้วัคซีนใน
ประเทศไทย และทั่วโลกอย่างแพร่หลาย จะเป็นปัจจัยบวกที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการบินให้กลับมาฟ้ืนตัว ซึ่ง
กลุ่มท่ี จ าเป็นต้องเดินทางอาจวางแผนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในช่วยปลายปี 2564 การฟ้ืนตัวที่ชัดเจนจะ
เห็นได้ในปี 2565 แต่คงไม่เติบโตเท่าปี 2562 เพราะความเชื่อมั่นของนักเดินทาง และการวางแผนการเดินทาง 
ทางอากาศจ าเป็นต้องใช้เวลาการคาดการณ์การฟ้ืนตัวได้จริงน่าจะเกิดขึ้นได้ในปี 2566 เพราะเชื่อว่า เที่ยวบิน
ระหว่างประเทศจะกลับมาเมื่อวัคซีนเห็นผลในเชิงป้องกันการติดเชื้อ 
   เมื่อเกิดโรคระบาดที่สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คน (person to person transmission) 
จึงต้องจ ากัดการเดินทางของบุคคล และเว้นระยะห่างของบุคคลทางกายภาพ (physical distancing) 
โดยเฉพาะ จากพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของการระบาด ท าให้มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพ่ือควบคุมการระบาด
ระลอกแรก มีผลให้เศรษฐกิจหยุดนิ่ง ส าหรับการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มข้ึนในเดือนธันวาคม ปี 2563 ซ่ึง
จังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางการระบาด การล็อกดาวน์จังหวัด มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่
สมุทรสาคร วันละ 3,000 - 4,000 ล้านบาท หากล็อกดาวน์ทุกจังหวัดจะเพ่ิมเป็นวันละ 6,800 ล้านบาท ถ้า
สถานการณ์ยืดเยื้อเป็นเดือนทั่วประเทศ โดยทุก 1 เดือน จะกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมประมาณ 2-2.2 แสน
ล้านบาท/ เดือน หรือกระทบต่อจีดีพี ร้อยละ 1.5 ผลกระทบสะสมตั้งแต่ปี 2563 ท าให้หนี้สินภาคครัวเรือนพุ่ง
สูงขึ้นในปี 2563 มีคนว่างงาน 2.9 ล้านคน และคาดว่าแรงงานใหม่เสี่ยงตกงาน ประมาณ 9 แสนคนไทยเป็นผู้
ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก มีมูลค่ารวมกว่า 6.6 แบ่งเป็นตลาดส่งออกถึง ร้อยละ 89 
โดยสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแรงงานต่างด้าวพบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้อง 2.3 แสนคน แต่คาดประมาณว่า มีทั้งถูกและผิดกฎหมาย ประมาณ 4.5 แสนคน 
การระบาดระลอกใหม่ที่ส่งผลให้ปิดจังหวัด และกลายเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด มีผลอย่างสูงต่อ
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อุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเล แปรรูปทั้งประเทศโดยเฉพาะงานแกะกุ้งท่ีไม่สามารถใช้เครื่องจักร
นอกจากนี้เมื่อมีการกักกัน และตรวจสอบเชิงรุกในคนต่างด้าวจ านวนมาก ท าให้งบประมาณท่ีมีจ ากัด ต้องใช้ใน
การควบคุมการระบาด ไม่สามารถน ามาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ซึ่งน่าจะมีผลต่อการฟ้ืนตัวในภาพ 
รวม เพราะยังมีแรงงานต่างด้าวซึ่งพ านักในที่ท่ีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่ได้มาตรฐานอีกมาก เช่น กรุงเทพ 
มหานคร 7.2 แสนคน นครปฐม 2.1 แสนคน ปทุมธานีและนนทบุรี จังหวัดละ 1.6 แสนคนสมุทรปราการ 1.5 
แสนคน ชลบุรี 1.3 แสนคน สุราษฎร์ธานี 1.04 แสนคน เชียงใหม่ 9.6 หมื่นคน ภูเก็ต 5.6 หมื่นคนและที่
กระจายในจังหวัดต่าง ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแรงงานพม่ามีความเสี่ยงที่จะน าเชื้อกลับ เข้ามาได้สม่ าเสมอ 
ตราบเท่าที่สถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ายังไม่ดีขึ้น จึงมีความเสี่ยง ที่จะมีการระบาดใน
ประเทศไทยได้อีกหลายระลอก และส่งผลกระทบกับฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 4.3. ข้อเสนอแนะ 
  จากข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกและในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า
ก่อนที่จะมีวัคซีนใช้อย่างแพร่หลาย และมีสัดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนมากพอท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั้น 
ยังต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งอาจนานกว่า 1 ปี แต่การเดินทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่จ าต้องมีการเดินทาง
ไม่สามารถปิดหรือหยุดได้อย่างสิ้นเชิง ประชาชนยังจ าเป็นที่จะต้องเดินทางระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือข้าม
ประเทศ ดังนั้น กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคในฐานะรับผิดชอบงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่อง 
เที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มผู้เดินทาง ได้เล็งเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าค าแนะน าการเตรียมความพร้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส าหรับผู้เดิน 
ทางในประเทศไทยขึ้น โดยเน้นให้ผู้เดินทางท่ีมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีความ จ าเป็น
เดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนการเดินทาง ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจพบเจอ เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้บรรลุวัตถุประสงค์ ปลอดโรคปลอดภัยในช่วงยก 
ระดับการควบคุมการระบาดระลอกใหม่นี้ 
 สรุปได้ว่า จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการแพร่
ระบาดของต่างประเทศและในประเทศไทยเองยังคงต้องน่าเป็นห่วง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังผลผลต่อระบบสาธารณสุขระบบเศรษฐกิจทั้งของไทยและ
ของโลกอีกด้วยนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทั่วโลก 
 
5. บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 ที่ตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตั้งอยู่ ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 



76 

 

 
  ภาพประกอบ 7 แผนที่จังหวัดสกลนคร 

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 2562, หน้า 2 

 สภาพภูมิศาสตร์ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสกลนคร 
อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอเต่างอย และอ าเภอภูพาน  อ าเภอกุดบาก โดย
มีอ าเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจ และการค้า เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททางการเกษตรประชากร 
รวมทั้งสิ้น 287,748 คน ขนาดพ้ืนที่ 2,928  ตร.กม. ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองสกลนคร จ านวน192,822 คน 
ขนาดพ้ืนที่  1,023.37 ตร.กม. อ าเภอกุสุมาลย์ 45,833  คน ขนาดพ้ืนที่ 454 ตร.กม. อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
33,876 คน ขนาดพ้ืนที่ 212 ตร.กม. อ าเภอโพนนาแก้ว จ านวน 36,029 คน ขนาดพ้ืนที่ 352 ตร.กม. อ าเภอเต่า
งอย 25,397คน ขนาดพ้ืนที่ 328 ตร.กม. อ าเภอภูพาน  36,217  คน  ขนาดพ้ืนที่  559 ตร.กม. และอ าเภอกุด
บาก 32,257 คน  มีชนเผ่าพ้ืนเมืองเดิมประกอบด้วย  เผ่าภูไท ย้อ  กระเลิง  โส้  ไทยลาว และโย้ย 
  ภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 172 
เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่การท านา มีหนองหารเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 
ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,449.9  มิลลิเมตรต่อปี การคมนาคมเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งที่อ าเภอเมืองสกลนครเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ
จังหวัดและอ าเภอเขตปริมณฑล การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์  อ าเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ 
อ าเภอกุดบาก อ าเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
ในเขตชุมชนเมืองอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม 
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ส าหรับชุมชน อ าเภอรอบนอกมีอาชีพท านา ท าไร่ มีระบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนุน ส่งเสริมรายได้และ
สภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

 จ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีบุคลากรทั้งสิ้น 
จ าแนกตามกลุ่มฯ และสถานศึกษา ดังนี้ 

 -   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  1 คน 
           -   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  4 คน 
  -   กลุ่มอ านวยการ     5 คน 

 -    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  9          คน 
 -   กลุ่มบริหารงานบุคคล   9 คน 
 -   กลุ่มนโยบายและแผน   6 คน 
 -   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   7 คน 
 -   กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา     20 คน 
 -   หน่วยตรวจสอบภายใน   3 คน 

 -   ข้าราชการครูสังกัด สพฐ.           2,107 คน 
 -   ลูกจ้างประจ า  /ชั่วคราว  /พนักงานราชการ /ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ีเลี้ยง   303   คน 
  รวมทั้งสิ้น      2,469  คน                 

 สภาพการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาท้ังสิ้น  175 แห่ง ดังนี้ 
ตาราง 4 จ านวนสถานศึกษาแยกรายอ าเภอ   ประจ าปีการศึกษา 2564  

จ านวนโรงเรียน 
แยกรายอ าเภอ 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ประถม ขยายโอกาส 
สถานะ 

รวมทั้งสิ้น 
เอกเทศ สาขา 

เมืองสกลนคร 50 21 70 1 71 

กุสุมาลย์ 21 5 25 1 26 
โพนนาแก้ว 8 12 20 - 20 
โคกศรีสุพรรณ 12 6 18 - 18 
เต่างอย 5 5 10 - 10 
ภูพาน 8 8 16 - 16 
กุดบาก 6 8 14 - 14 

รวมทั้งหมด 110 65 173 2 175 
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ตาราง   5   ศูนย์อ านวยการเครือข่าย 16 ศูนย์ 

ที ่
ชื่อศูนย์อ านวยการ

เครือข่าย 
ที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ 

จ านวน

โรงเรียน 

1 กุสุมาลย์ 1 ร.ร.บ้านโพนแพง กุสุมาลย์ 13 

2 กุสุมาลย์ 2  ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่  211 กุสุมาลย์ 13 

3 โพนสามัคคี ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแก้ว 9 

4 นาแก้ว ร.ร.นาแก้วพิทยาคม โพนนาแก้ว 11 

5 ตองโขบ ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 10 

6 แมดนาท่ม ร.ร.บ้านแมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 8 

7 เต่างอย ร.ร.อนุบาลเต่างอย เต่างอย 10 

8 ภูผายล ร.ร.เขื่อนน้ าพุง ภูพาน 7 

9 ภูพานทอง ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ ภูพาน 9 

10 กุดบาก ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก 14 

11 หนองหารหลวง ร.ร.บ้านท่าวัด(คุรุราษฏร์บ ารุงวิทย์) เมืองสกลนคร 12 

12 ถิ่นภูไท ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร 11 

13 ธาตุเชิงชุม ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร 10 

14 ขม้ินหนองลาด ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร 12 

15 ห้วยยางพังขว้าง ร.ร.บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองสกลนคร 13 

16 ไตรศิลา ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ เมืองสกลนคร 13 

รวมโรงเรียนทั้งสิ้น  175 

 
 ในการด าเนินการตาม 3 มิติการพัฒนาสู่สถานศึกษาเข้มแข็ง ในมิติที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศของงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ เนื่องจากมีการมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดูแลพื้นที่ จ านวน 4 พื้นที่ ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงเขตความรับผิดชอบเป็น 4 เขต
พ้ืนที่  ดังนี้ 
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ตาราง 6 การก ากับดูแลสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

กลุ่มศูนย์อ านวยการ

เครือข่าย 
รอง ผอ.สพป.สน.1 หน้าที่รับผิดชอบ อ าเภอ 

สถานศึกษาท่ี 1 นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ 

1. ภูผายล          ภูพาน 

2. ภูพานทอง ภูพาน 

3. เต่างอย เต่างอย 

4. กุดบาก กุดบาก 

สถานศึกษาท่ี 2 นายวิทยา  ชุมปัญญา 

1. หนองหารหลวง เมืองสกลนคร 

2. ถิ่นภูไท เมืองสกลนคร 

3. แมดด่านพลังวิทย์ โคกศรีสุพรรณ 

4. ตองโขบเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 

สถานศึกษาท่ี 3 ดร. สท้าน  วาร ี

1. ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 

2. ห้วยยางพังขว้าง เมืองสกลนคร 

3. ไตรศิลา เมืองสกลนคร 

4. ขม้ินหนองลาด เมืองสกลนคร 

สถานศึกษาท่ี 4 ดร. ชรินดา  พิมพบุตร 

1 .กุสุมาลย์ 1 กุสุมาลย์ 

2. กุสุมาลย์ 2 กุสุมาลย์ 

3. นาแก้วบ้านแป้น โพนนาแก้ว 

4. โพนสามัคคี โพนนาแก้ว 

 
ตาราง  7 คณะศึกษานิเทศก์และหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่มงาน 

ที ่ ชื่อ –สกุล ศึกษานิเทศก์ ศูนย์เครือข่ายที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานที่รับผิดขอบ 

1 ดร.สมพร  หลิมเจริญ - ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2 นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม หนองหารหลวง ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3 นางมัทนา  ศรีโยธา กุสุมาลย์ 1 

4 ว่าที่ ร.ต.จันทรธิดา โคตตะวงศ์ กุสุมาลย์ ๒ 
5 ดร.บรรพต  แสนสุวรรณ กุสุมาลย์ ๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 
  

6 นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์ แมดด่านพลังวิทย์ 
7 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ธาตุเชิงชุม 
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ตาราง  7 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ –สกุล ศึกษานิเทศก์ ศูนย์เครือข่ายที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานที่รับผิดขอบ 

8 นายไพบูรณ์ ค าภูมี กุดบาก ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 9 นางสาวจารุวรรณ  หล้าไพศาล ภูผายล 

10 นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ นาแก้วบ้านแป้น 
11 ดร. โชติกา กุณสิทธิ์ ห้วยยางพังขว้าง นิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา 12 ดร. ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ถิ่นภูไท 
13 นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย กุสุมาลย์ ๑ 
14 นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ กุดบาก 
15 นายธนศักดิ์  จันทร์พรม ขม้ินหนองลาด วัดและประเมินผลการศึกษา 
16 นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย เต่างอย 
17 น.ส. กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์สี ภูพานทอง 
18 ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพนธ์  บรรพสาร ตองโขบ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 19 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ไตรศิลา 
20 นายปริญญา  ขาวประภา โพนสามัคคี 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง  
 พันธกิจ (Mission) 
  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 
 เป้าประสงค์ (Goal)  
  1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  2) ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
  4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อน              
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
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1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสใน 
การพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  

3) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 จุดเน้น (Focus) 
   1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
    2) ผู้เรียนมาสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล 
    3) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่างไกลยาเสพติด  
    4) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
     นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
     นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 จุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  สพป.สกลนคร เขต 1 
   มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้  

  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่

สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
   2.  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
   3.  สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
   4.  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
   5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



83 

 

   7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ 
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ

บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

เป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 6. สถานศึกษาในส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาก 175 โรงเรียน 
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 175 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 9. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 มีการท า

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา      

        1. สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
                   4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
   5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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  นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
    นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 โดยไดก้ าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  มาตรา๑๙ ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
   นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางลยาณ
มิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรก
ซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

  2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ การพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหา   
ยาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม
ชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้า
เมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
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  2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้ 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
        นโยบายที่  4.1  การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

  นโยบายที่  4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณา
การระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

  นโยบายที่ 4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ 
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

  นโยบายที่ 4.5  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

  นโยบายที่  8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน 
การสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท างานในภาคเอกชน  และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดย
ความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
    นโยบายที่  9  การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     นโยบายที่ 9.1 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี
โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการ 
อย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
    นโยบายที่  10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
     นโยบายที่  10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

พันธะสัญญาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 8 วาระ 
1) เพิ่มผลสัมฤทธิ์   2) สร้างจิตรักชาติ 
3) เปิดโอกาสการศึกษา  4) พัฒนาสู่อาชีพ 

                     5) โรงเรียนได้มาตรฐาน  6) ส านักงานล้ าเลิศ 
                     7) นักเรียนเป็นเลิศได้พัฒนา  8) พร้อมถ้วนหน้าปฐมวัย 
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กระบวนการท างานสู่ความส าเร็จ 5 A 
1) สร้างความตระหนัก (Awareness) 
2) น าสู่การปฏิบัติ (Attempt) 
3) มุ่งสู่ความส าเร็จ (Achievement) 
4) สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (Accreditation) 
5) ชื่นชมความส าเร็จ (Appreciation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 กระบวนการท างานสู่ความส าเร็จ 5 A 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 2562, หน้า 13 

เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาดี           โรงเรียนดี  ผู้บริหารดี ครูดี  สื่อการเรียนการสอนดี  ชุมชนดี  
 นักเรียนมีคุณภาพ           ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้  รู้จักใช้เทคโนโลยี  มีวิถีแบบไทย  สื่อสารได้หลายภาษา 
 
 
 
 
 
 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ชื่นชมความส าเร็จ น าสู่การปฏิบัต ิ

สร้างความตระหนัก

ตระหนกัตระหนกั 

สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งสู่ความส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 9 เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 2562, หน้า 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 สถานศึกษาดี 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 2562, หน้า 14 

 
 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาด ี 

นักเรียนมีคุณภาพ 

 

 

ชุมชนด ี

 

 

ผู้บริหารดี 

 

 

สื่อการสอนดี 

 

 

สถานศึกษาดี 

 

 

โรงเรียนดี 

ผู้บริหารดี 

สื่อการสอนดี 

ชุมชนดี 
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ภาพประกอบ 11 นักเรียนมีคุณภาพ 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 2562, หน้า 15 

 
นโยบาย สพป.สน.1 

 “ ส านักงานมาตรฐาน  บริการด้วยใจ”  
      OFFICE OF EXCFLLENCE (OE) SERVICE MIND OFFICE (SMO) 

 
 ค่านิยมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 ( สพป.สน.1 ) 
  ส.  =  สามัคคี (Unity)   รักใคร่ มีน้ าใจไมตรีต่อกัน 
            พ.  =  พอเพียง (Sufficiency)   การด ารงชีวิตพอดี  มีวิถีเป็นไทย 
    ป.  =  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า พึงพอใจ 

  ส.  =  สร้างสรรค์ (Creativity)   สร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีนวัตกรรม 
  น.  =  น่ารัก (Livability)   อยู่สกล รักสกล ท าเพ่ือสกลนคร 
  1   =  หนึ่งเป็นเลิศ  (Excellency)   หนึ่งองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

 
6. แนวคิดการวิจัยเชิงนโยบาย 

การน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโยบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย เป็น 
แนวทางในการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้  

ความหมายของนโยบาย ความส าคัญของนโยบาย องค์ประกอบของนโยบาย ลักษณะของนโยบายที่ดี  

นักเรียนมีคุณภาพ 

 

 

ใฝ่ดี 

ใฝ่เรียนรู้ 

รู้จักใช้เทคโนโลยี 

มีวิถีแบบไทย 

สื่อสารได้หลากหลาย 
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ประเภทของนโยบาย และกระบวนการก าหนดนโยบาย 
ความหมายของนโยบาย 
 ค าว่า นโยบาย (Policy) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2556 )  

มาจากค าว่า นย+อุปาย แปลว่า หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ นโยบาย คือสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวในการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางที่ก าหนดไว้ใช้เป็นกรอบ ในการตัดสินใจ นโยบายจะ
สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และทิศทางท่ีผู้บริหารและบุคลากร ในองค์การใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเมื่อ
จ าเป็น นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ดังนี้ 

 ทวีป ศริิรัศมี (2545) กล่าวไว้ว่า นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติหรือการตัดสิน 
ใจเพ่ือด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสังคมที่
ซับซ้อนเช่นในปัจจุบัน และองค์กรซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการ นโยบายจะถูก
ประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายปลายทาง คุณค่าและแนวทางหรือ
หลักการในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติ 

 วิจิตร ศรีสะอ้าน (2551) ได้เปรียบเทียบว่านโยบายเปรียบเสมือนเข็มทิศและหางเสือในการเดิน  
หรือที่จะน าพาเรือไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ได้ดังนั้นรัฐบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบายการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพ่ือจะพาประเทศให้พัฒนาไปในทิศทาง
ที่ต้องการ 

 เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย (2553) กล่าวว่า นโยบายเป็นข้อความที่เป็นแนวทางในการด าเนินงานซึ่ง 
ผู้บริหารระดับต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติต้องน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาตัดสินใจท าแผนและโครงการ 

 ประสงค์ เอ่ียมเวียง (2554) กล่าวว่า นโยบายเป็นกรอบหรือแนวคิดท่ีใช้ในการตัดสินใจขั้นต้นใน 
การด าเนินงานในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ให้ความหมายนโยบายว่า 1) เป็นแนวทางหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติที่ 
รัฐบาลหรือ สถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคต 2) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจนั้น
จะออกแบบเพื่อให้แนวทางการปฏิบัตินั้นบรรลุผลส าเร็จ 3) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจดังกล่าวจะ
เกี่ยวพันกับแผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติด้วย 4) แผนงานที่ได้รับการวางแผนนั้นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ที่พึงปรารถนา (desired objectives) และวิถีทาง (means) เพ่ือการบรรลุผล 

 อวยชัย อินศรีเมือง (2555) กล่าวว่า นโยบาย คือ แผนหรือกรอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เป็นหนทางแห่งการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดย
นโยบายจะเป็นกรอบกว้างๆ หรืออาจมีความชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติด้วย อาจรวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ กลยุทธ์ และยุทธวิธี เพื่อเป็น
เครือ่งชี้แนวทางปฏิบัติในอันที่จะน าไปสู่การบรรลุผลงานตามนโยบายนั้นๆ 

 ธนุ วงษ์จินดา (2556) กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง แนวคิด ข้อความที่บอกทิศทางหรือเป้าหมาย 
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ขององค์การ ซึ่งผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ครรชิต วรรณชา (2557) ได้สรุปความหมายของค าว่านโยบาย หมายถึง หลักการและแนวทางใน 
การปฏิบัติซึ่งบุคลากรในองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จรูญศักดิ์ พุดน้อย (2558) กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง ข้อก าหนดหลักหรือแนวทาง การปฏิบัติที่ 
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 สุปัน สุรันนา (2559) ได้ให้ความหมายว่า นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบ การด าเนินงานที่ 
ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นทิศทางในการตัดสินใจ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
และการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  จากความหมายของนโยบายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า นโยบาย หมายถึง หลักการ แนวทางหรือ
กรอบแนวคิด ซึ่งบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรก าหนดขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจขั้นต้น
ในการด าเนินงานในอนาคต เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของนโยบาย 
 ชูวิทย์ บุตแสง (2553) กล่าวว่า นโยบายมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องชี้น าการบริหารและ 

การวางแผนงานด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ติดตามงานของผู้บริหาร ในกรณีของนโยบาย
ของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ นอกจากจะมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องชี้น าการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว 
ยังเป็นสิ่งที่ก าหนดการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม และเป็นสิ่งชี้ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและสังคมส่วนรวมอีกด้วย 

 แวววรรณ พงษ์สะอาด (2554) กล่าวว่า นโยบายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะนโยบายเป็นเครื่อง 
ชี้ทิศทางการบริหารและเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารพิจารณาใช้เพ่ือตัดสินใจและสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจาก
นโยบายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารก็เกิดจาก
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน และเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได้ ก็ด้วยนโยบายที่ก าหนดขึ้น ฉะนั้น เมื่อไม่มี
นโยบาย ย่อมจะไม่มีทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงาน 

 ประภาพร บุญปลอด (2555) กล่าวว่า นโยบายมีความส าคัญต่อการบริหาร เพราะเป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ว่า ใครท าอะไร เมื่อไร เท่าใด และอย่างไร เพ่ือให้นโยบาย
สามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม โดยรวมถึงความ
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆ และนโยบายที่ดีต้องมีความชัดเจน ก าหนดขึ้น
จากข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน มีการก าหนดระยะเวลาการใช้และยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 

 ธนุ วงษ์จินดา (2556) กล่าวว่า นโยบายมีความส าคัญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เป็น 
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เครื่องชี้น าและกรอบในการวางแผน เป็นเครื่องชี้น าการบบริหารขององค์การและเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ก ากับและติดตามงานของผู้บริหาร 

 ครรชิต วรรณชา (2557) กล่าวว่า นโยบายมีความส าคัญกับหน่วยงานทุกระดับ เนื่องจากเป็น 
การก าหนดเครื่องชี้น าและกรอบในการวางแผนการบริหารงานขององค์การ เพ่ือช่วยให้ไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ 

 สุปัน สุรันนา (2559) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของนโยบายเป็นกรอบในการวางแผนการจัดท าแผน 
ในระยะสั้นหรือระยะยาว ท าให้การตัดสินใจต้องรวดเร็ว สามารถด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเป็นกรอบในการควบคุมและการติดตามการปฏิบัติดังนั้นนโยบายที่ดีจะต้องได้รับการก าหนดขึ้นก่อนที่จะมี
การด าเนินการ มีความครอบคลุมโดยการก าหนดกลวิธีในการปฏิบัติต่าง ๆ กว้าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า นโยบายมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องชี้น าในการบริหารองค์กร  
และการวางแผนงานด้านต่างๆ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ 
ติดตามงานของผู้บริหาร ช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการตัดสินในหรือวินิจฉัยสั่งการ อันจะส่งผลให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 องค์ประกอบของนโยบาย  

 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายไว้ดังนี้ 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของนโยบาย สามารถจ าแนก 

ได ้2 ประเภท คือ 
   1. ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน (Fundamental Factor) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ผู้ก าหนด 

นโยบายต้องค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา หากไม่ค านึงถึงอาจท าให้นโยบายขาดความสมบูรณ์และไม่สามารถปฏิบัติ
ได้เช่น ปัจจัยที่เก่ียวกับผลประโยชน์ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย วิธีการหรือกระบวนการในการด าเนิน
นโยบาย ปัจจัยที่เก่ียวกับข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 

   2. ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อม (Environmental factors) หมายถึง สิ่งแวดล้อมในสังคมที่ผู้ 
ก าหนดนโยบายต้องค านึงถึง อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย เช่น ปัจจัย
ทางการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ 

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของนโยบายมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Objective) 2) แนวทางของนโยบาย (Policy Means) หรือเครื่องมือ
ของนโยบาย (Policy Instruments) โดยในบางครั้งอาจมีองค์ประกอบส่วนที่สามด้วย คือ 3) กลไกของ
นโยบาย (Policy Mechanism) แต่ในทางปฏิบัติผู้วิจัยอาจก าหนดองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ
หลักของนโยบายดังกล่าวนั้นอีกได้ 

  สุคนธา คงศีล และสุขุม เจียมตน (2555) กล่าวว่า องค์ประกอบของนโยบาย คือ การมี 
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เป้าหมายที่จะกระท า มีการก าหนดแนวทางและกฎเกณฑ์วิธีการ กลยุทธ์กลวิธีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะท าให้
เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลงานภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย 
   ละออง ภู่เงิน (2556 : 18) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญของนโยบายประกอบด้วยวัตถุประสงค์
แนวทางหรือวิธีการในการด าเนินงานและปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนในการก าหนดนโยบายรวมทั้งการประเมิน
นโยบายเพราะนโยบายหนึ่งๆ เมื่อก าหนดขึ้นมาแล้วจะใช้เป็นแบบไปตลอดก็คงไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ลักษณะของนโยบายท่ีดี  
 Terry (1977) ให้ความเห็นว่า นโยบายที่ดีมีลักษณะพึงประสงค์ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การและสามารถที่จะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุถึง 

เป้าประสงค์ได้ 
  2. ก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวหรือข้อมูล ที่เกิดข้ึน 

ตามโอกาสที่ไม่แน่นอน แต่ในการก าหนดนโยบายบางครั้งควรค านึงถึงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และปฏิกิริยา
ต่างๆ จากภายนอกบ้าง 

  3. ได้รับการก าหนดขึ้นก่อนที่จะด าเนินการ โดยการก าหนดวิธีและจัดสรรทรัพยากรให้ 
เหมาะสมแก่การด าเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แจ้งรายละเอียดของกลวิธีในการปฏิบัติควรเปิดกว้างไว้เพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติพิจารณาตีความแล้วน าไปปฏิบัติตามความสามารถ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในขณะนั้น และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

  4. ก าหนดขึ้นเพ่ือสนองหรือส่งผลประโยชน์ให้กับบุคคลโดยส่วนรวม และจะต้องมีการพิจารณา 
ว่า นโยบายใดควรท าก่อนควรท าหลังโดยการจัดล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น 

  5. เป็นถ้อยค าหรือข้อความที่กะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และแถลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่สมาชิกทุกคนและทุกระดับชั้นในหน่วยงานสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

  6. มีขอบเขตและระยะเวลาในการใช้หมายถึง ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่น 
สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ 

  7. เป็นจุดร่วมหรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ กล่าวคือ หนว่ยงาน 
ต่างๆ สามารถใช้นโยบายเป็นหลักการในการปฏิบัติภารกิจของตน และสามารถประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปได้เสมอ 

  8. ก าหนดขึ้นโดยให้คลุมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องได้ข้อมูลที่มี 
การวิเคราะห์โดยละเอียดรอบคอบแล้ว การก าหนดนโยบายไว้เพ่ือเหตุการณ์ในอนาคตจะช่วยให้การด าเนินงาน
ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และงานที่ก าลังจะท าในระยะเวลาอันใกล้กับงานที่จะต้องท าในอนาคต มีความสอดคล้องและ
ต่อเนื่องกัน 

  9. สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกองค์การกล่าวคือ จะต้องสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และ 
ข้อบังคับต่างๆ ของสังคมโดยส่วนรวมนอกจากนี้จะต้องสอดคล้องกับความสนใจหรือความคิดเห็นของ
สาธารณชน 
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  R. Wayne Mondy and Associate (1988) กล่าวว่านโยบายที่ดีควรให้รายละเอียดและมี 
คุณลักษณะ ดังนี้ 

   1. นโยบายควรก าหนดจากฐานข้อมูลที่แท้จริง 
   2. นโยบายของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 
   3. นโยบายของหน่วยงานและแผนกงานที่แตกต่างกัน แต่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน ควรมี 

การประสานกัน 
   4. นโยบายควรเป็นข้อความที่แน่นอนเข้าใจได้และเป็นลายลักษณ์อักษร 
   5. นโยบายควรยืดหยุ่นแต่มั่นคงอยู่บนหลักการ หรือระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง 
   6. นโยบายควรมีขอบข่ายที่เข้าใจได้โดยเหตุผล 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของนโยบายไว้ ดังนี้ 
   1. นโยบายจะชี้แนวทางให้การปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
   2. นโยบายจะต้องเป็นข้อความท่ีเข้าใจได้ง่าย และต้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
   3. นโยบายจะต้องชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขอันจ ากัด และช่องทางในการปฏิบัติงานในอนาคต 
   4. นโยบายจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าไม่จ าเป็นแล้วนโยบายต้องการความมั่นคง 

แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความจ าเป็นอย่างมีเหตุผล 
   5. นโยบายจะต้องเป็นเหตุเป็นผล และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   6. นโยบายจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้น าไปปฏิบัติสามารถแปลความและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
   7. นโยบายจะต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะ ๆ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) เห็นว่าในการก าหนดนโยบายหรือการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น 

แม้ผู้ก าหนดอาจมีค่านิยม ความส านึก หรือเจตนารมณ์แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าให้ได้นโยบายที่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีข้อเสนอแนะให้ค านึงถึงลักษณะของนโยบายที่ดี ดังนี้ 

   1) นโยบายที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่ส่งผลประโยชน์แก่องค์การหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
มากที่สุด 

   2) นโยบายที่ดีควรได้มาจากการกลั่นกรองถึงความส าคัญของปัญหาหรือความต้องการ 
   3) นโยบายที่ดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ในแต่ละด้านนั้นควรมีความสอดคล้องกัน 

สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ควรขัดแย้งกัน 
   4) นโยบายที่ดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง และกลวิธีที่ดีด าเนินการได้เร็วที่สุดและ 

เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
   5) นโยบายที่ดีนอกจากจะมีเนื้อหาเป็นหลักในการท างานแล้ว เนื้อหาดังกล่าวควรจะเป็น 

หลักในการประเมินความส าเร็จได้ด้วยดีและควรค านึงถึงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
   6) นโยบายที่ดีจะเป็นข้อความที่ชัดเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติได้โดยง่าย และมีความเข้าใจได้ 

ตรงกัน 
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  จรูญศักดิ ์พุดน้อย (2558) ได้สรุปว่านโยบายที่ดีช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง 
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถก าหนดแนวปฏิบัติและตัดสินใจ
ในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องรอการวินิจฉัยสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเสมอไป 
ทั้งนี้เพราะเข้าใจนโยบายขององค์การชัดเจนแล้ว 

  สรุปได้ว่า ลักษณะของนโยบายที่ดีต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงมี 
ความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน มีความสอดคล้องกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ก าหนดขึ้นก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติหรือด าเนินงาน มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมและครอบคลุม
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทางนโยบายที่ดีจะส่งผลให้การ
บริหารงานของหน่วยงานประสบความส าเร็จ 

ประเภทของนโยบาย  
 ทวีป ศิริรัศมี(2545) ได้จ าแนกประเภทของนโยบายตามระดับชั้นของการบริหารเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
  1. นโยบายพื้นฐาน (Basic Policy) หมายถึงนโยบายที่ก าหนดขึ้น โดยผู้บริหารที่มีอ านาจสูงสุด  

อาจหมายรวมถึงนโยบายหลัก หรือนโยบายระดับชาติที่ก าหนดโดยรัฐบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของการบริหารงานในระดับรองลงไป มีลักษณะเป็นกรอบแนวคิดกว้างๆ แต่อาจจะระบุทิศทางการ
บริหารพร้อมทั้งกลยุทธ์ในการบรรลุจุดประสงค์ไว้กว้างๆ แต่มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้บริหารระดับรองลงไป
สามารถนาไปตีความและปรับใช้ได้ 

  2. นโยบายทั่วไป (General Policy) หมายถึงนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับกลาง 
ตามนโยบายขั้นพ้ืนฐาน เน้นในเรื่องวิธีการบริหารทั่วๆ ไป เช่น การก าหนดขึ้นเพ่ือ ข้อปฏิบัติงานต่างๆ 
นโยบายทั่วไปสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า นโยบายการบริหาร (Administrative Policy) เป็นนโยบาย
ระดับหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดโดยผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง เป็นต้น 

  3. นโยบายเฉพาะแผนกงาน (Public Policy) หมายถึงนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหาร 
ระดับหัวหน้า (Supervisors) ในแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องหรือกิจการ 
มักจะประกอบอยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่างๆ นโยบายนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านโยบายเฉพาะกิจ 
(Specific Policy) เป็นนโยบายที่หน่วยงานระดับกองหรือแผนกเป็นผู้จัดท าขึ้นเฉพาะกิจการตามบทบาทหน้าที่ 

 ประชุม รอดประเสริฐ (อ้างถึงใน ชูวิทย์ บุตแสง. 2553)  
  1. จ าแนกตามลักษณะการเกิด (Origin) โดยยึดถือเอาหน่วยงานหรือองค์การเป็นหลัก ว่า 

นโยบายนั้นถือก าเนิดจากส่วนใดของหน่วยงาน จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 นโยบายภายใน (Internal Policy) เป็นนโยบายที่ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของตนเองและของผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ภายในหน่วยงาน อาจเป็นนโยบายที่
ผู้บริหารริเริ่มจัดขึ้น หรือเป็นนโยบายที่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงานร้องเรียนให้มีขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในหน่วยงาน 

   1.2 นโยบายภายนอก (External Policy) เป็นนโยบายที่เกิดจากอิทธิพลและสภาวการณ์ 
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ต่าง ๆ ภายนอกองค์การเป็นส่วนใหญ่ โดยก าหนดขึ้นเพ่ือสนองตอบอิทธิพลจากนอกองค์การหรือหน่วยงาน 
เช่น ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลหรือผู้แทนราษฎร การแข่งขันกับองค์การหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ สังคมโดยส่วนรวมความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน สภาวการณ์ด้าน
ต่าง ๆ ของโลก และแม้แต่สถาบันที่ใกล้เคียง เช่น วัด โรงเรยีน ก็มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเช่นเดียวกัน 

   2. จ าแนกตามระดับชั้นการบริหารขององค์การ(Organizational level of Management)  
จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

    2.1 นโยบายขั้นพื้นฐาน (Basic Policy) ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง เป็นนโยบาย  
ที่ใช้เป็นฐานส าหรับการก าหนดนโยบายประเภทอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแนวคิดกว้าง ๆ 

    2.2 นโยบายทั่วไป (General Policy) ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับกลาง เป็นนโยบาย  
ที่ก าหนดขึ้นตามนโยบายขั้นพ้ืนฐาน และท าให้นโยบายพื้นฐานมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถเป็นที่เข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติโดยง่าย 

    2.3 นโยบายเฉพาะแผนกงาน (Departmental Policy) ก าหนดโดยผู้บริหารระดับ 
หัวหน้างาน เป็นนโยบายที่มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่อง นโยบายประเภทนี้จะถูกก าหนด โดยอาศัย
นโยบายทั่วไปและนโยบายพ้ืนฐานเป็นแกน นโยบายทั้งสามประเภทที่กล่าวแล้ว มีลักษณะที่สอดคล้องกับการ
ก าหนดนโยบายของประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในการบริหารประเทศนั้น รัฐจะก าหนดนโยบายเป็น 3 
ลักษณะ คือ นโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาตินโยบายการบริหาร และนโยบายเฉพาะกิจ (สรรค์สิริ สินธุ
วงศานนท์, 2562) นโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ(National Policy) เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าข้ึนโดยมีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
โดยทั่วไป จึงมีลักษณะเป็นแนวกว้างที่ใช้เป็นพื้นฐานของการก าหนดนโยบายอื่น ๆ คณะรัฐมนตรีจะน านโยบาย
นี้เสนอต่อรัฐสภา เมื่อรัฐสภาเห็นชอบจึงจะสามารถน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินงานได้ นโยบายการบริหาร 
(Administrative Policy) เป็นนโยบายระดับหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหารระดับ
ปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้จัดท าข้ึน เป็นการจ าลองนโยบายหลักในส่วนที่กระทรวงและกรมจะต้องรับไป
ปฏิบัติโดยจะต้องจ ากัดขอบเขตหรือปรับปรุงเสริมแต่งให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือความเหมาะสมกับ
ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติการก าหนดนโยบายบริหารนั้นจะต้องค านึงถึง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นอย่างดีท้ังนี้เพ่ือให้นโยบายสามรถน าไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยความเรียบร้อย
และได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

  นโยบายเฉพาะกิจ (Specific Policy) เป็นนโยบายที่หน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก เป็น 
ผู้จัดท าข้ึนเฉพาะกิจการอันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้น โดยยึดถือนโยบายหลักและนโยบายการบริหารเป็น
เกณฑ์ในการก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

  ธนุ วงษ์จินดา (2556) กล่าวว่า นโยบายจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
   1) นโยบายพื้นฐาน เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือชี้น าหรือเป็นแนวทาง 

ส าหรับหน่วยงานระดับรองลงไป 
   2) นโยบายทั่วไป เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับกลางก าหนดขึ้นตามนโยบาย 
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พ้ืนฐาน 
   3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับหัวหน้างานระดับ 

กองในแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจ  
  ครรชิต วรรณชา (2557) กล่าวว่า นโยบายจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
   1) นโยบายพื้นฐาน เป็นนโยบายเพื่อระบุทิศทางการด าเนินงานขององค์การก าหนดโดย 

ผู้บริหารระดับสูง 
   2) นโยบายทั่วไป เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นตามนโยบายพื้นฐานก าหนดโดยผู้บริหารระดับกลาง 
   3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน เป็นนโยบายเฉพาะกิจที่ต้องด าเนินการตามนโยบายพ้ืนฐาน 

และนโยบายทั่วไป ก าหนดโดยผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปประเภทของนโยบายได้ 3 ประเภท คือ 1) นโยบายพื้นฐาน  

ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง มีแนวคิดในลักษณะกว้างๆ เป็นพื้นฐานของการก าหนดนโยบายอื่น ๆ 2) นโยบาย
ทั่วไป ก าหนดโดยผู้บริหารระดับกลาง ตามนโยบายพ้ืนฐาน มีการก าหนดขอบเขตหรือปรับปรุงเสริมแต่งให้มี
ความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือผู้
ปฏิบัติ 3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน เป็นนโยบายเฉพาะกิจที่ต้องด าเนินการตามนโยบายพื้นฐานและนโยบาย
ทั่วไป ก าหนดโดยผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
การก าหนดนโยบายที่ดีต้องค านึงถึงทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อนโยบายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
องค์ประกอบภายใน ภายนอก ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้องค์การหรือหน่วยงานนั้น
ด ารงอยู่ได้และสามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

กระบวนการก าหนดนโยบาย 
 นักวิชาการได้ให้แนวคิดซึ่งเป็นที่มาของการก าหนดนโยบายดังนี้ 
  สุคนธา คงศีล และสุขุม เจียมตน (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนดนโยบายมาจาก 
   1) นโยบายที่สั่งมาจากผู้บริหาร (Originated Policy) เป็นนโยบายที่ก าหนดโดยผู้บริหาร  

ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งบางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่เห็นด้วย 
   2) นโยบายที่เสนอข้ึนไป (Appealed Policy) เป็นนโยบายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะ 

ปฏิบัติอย่างไรดีจึงเสนอกับไปให้ผู้บังคับบัญชาชี้แนวปฏิบัติและเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกผู้ปฏิบัติจะ
ตัดสินใจเหมือนครั้งก่อน โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อ ๆ ไป และสุดท้าย 

   3) นโยบายที่เข้าใจเอาเอง (Implied Policy) เป็นนโยบายที่ไม่ได้ประกาศไว้อย่างเป็น 
ทางการ ไม่มีผู้บริหารคนใดใส่ใจมากนัก เพราะเป็นนโยบายปลีกย่อย และเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผู้บริหารก็ไม่
กล่าวตักเตือน ผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่ดีปฏิบัติได้ 

  กานต ์เนตรกลาง (2555) ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
    1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 



98 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    2. การศึกษาแนวทางการด าเนินการเพื่อความเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
    1. การสนาทนากลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 
    2. การสนาทนากลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
    3. การสนทนากลุ่มผู้ได้รับผลจากนโยบาย 
    4. การสังเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มสามกลุ่มและจัดท าเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
    1. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 
    2. การน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ 
  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2555) ได้กล่าวว่า การก าหนดนโยบายเป็นส่วนหนึ่ง ของ 

วงจรนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายปฏิบัติการประเมินผลนโยบายและการ
วิเคราะห์ผลย้อนกลับของนโยบาย โดยมีแผนภูมิของวงจรนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

        
การก าหนดนโยบาย 

 
 การวิเคราะห์ผล        การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ย้อนกลับของนโยบาย 
 

การประเมินผลของนโยบาย 
 

รูปภาพที่ 12 วงจรนโยบาย 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2555) 

 
 1. การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) เป็นการพิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการ 

ก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย วิเคราะห์หาทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัด 

 2. การน านโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) เป็นการผลักดันให้การท างานของกลไกที่ 
ส าคัญทั้งหมด สามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

 3. การประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการศึกษาการบรรลุผล ตามเป้าหมาย 
ของวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 

 4. การวิเคราะห์ผลย้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis)เป็นการศึกษาดูว่าการ 
สนองตอบของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่ 
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 ธนุ วงษ์จินดา (2556) กล่าวว่า กระบวนการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล 
  2) ขั้นการก าหนดนโยบาย 
  3) ขั้นการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ 
  4) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
  5) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
 ครรชิต วรรณชา (2557) กล่าวว่ากระบวนการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท านโยบาย 
  2. ขั้นการก าหนดนโยบาย 
  3. ขั้นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  4. ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
  5. ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายในรอบปีต่อไป 
 สุปัน สุรันนา (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ในการก าหนดนโยบายนั้น ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์หรือ 

ผลประโยชน์ขององค์การ ความต้องการของสังคมหรือคนส่วนใหญ่ ที่จะได้รับผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลและสารสนเทศ ที่น ามาใช้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีเหตุผลและความเป็นไปได้ 

 สรุปได้ว่า กระบวนการก าหนดนโยบาย ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ขององค์การ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
   1) การศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา  
   2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาและจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  
   3) สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วชิระ พลพิทักษ์ (2563) ท าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแผนการ 

ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัด
การศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 2) จัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบาย และ 3) ตรวจสอบ และ
ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะ
ที่ 3 การตรวจสอบและประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการตรวจสอบ ยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประชา
พิจารณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และ
แนวทางการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาการจัดกรศึกษา ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม มี 6 กลยุทธ์ คือ 1)ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
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มั่นคงของสังคมและประเทศชาติมี 3 เป้าหมาย 10 แนวทางการพัฒนา 2) ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี 3 เป้าหมาย 11 แนวทางการ 
พัฒนา 3) พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 4 เป้าหมาย 14 แนวทางการ
พัฒนา 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มี 3 เป้าหมาย 10 แนว
ทางการพัฒนา 5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิจรกับสิ่งแวดล้อม มี 3 เป้าหมาย 10 
แนวทางการพัฒนา 6) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มี 4 เป้าหมาย 8 แนว
ทางการพัฒนา 3) ผลการตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

 ชรินรัตน์ จิตสุโภ (2561) ได้ท าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ 
ความเป็นเลิศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และปัญหาการบริหารสถานศึกษา แนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 3) เพ่ือตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยใช้ระเบียบการวิจัยแบบผสม การเก็บข้อมูลใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และศึกษา
สถานศึกษาพหุกรณีศึกษา 2 แห่ง และตรวจสอบข้อเสนอโดยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาด้านโครงสร้างมีบุคลากรไม่เพียงพอ ด้าน
เทคโนโลยีขาดอุปกรณ์ส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์มีประสิทธิภาพต่ า ด้านวัฒนธรรมขาดการมี
ส่วนร่วม ด้านงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ขาดแคลนงบประมาณ 
ผู้บริหารและครูย้ายบ่อย สวัสดิการต่าง ๆ มีน้อย แนวทางในการส่งเสริมความเป็นเลิศคือ ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะชีวิต มีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายได้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์
นโยบาย 2) แนวทางนโยบายจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างมี 7 แนวทางด้านเทคโนโลยี มี 4 แนวทาง 
ด้านวัฒนธรรม 4 แนวทาง ด้านงาน 24 แนวทาง แยกเป็นงานวิชาการ 9 แนวทาง งานงบประมาณ 7 แนวทาง 
งานบุคคล 7 แนวทาง งานงบประมาณ 4 แนวทาง งานทั่วไป 4 แนวทาง 3) การน าไปปฏิบัติ ได้มีวิธีการน า
นโยบายไปปฏิบัติดังนี้ ด้านโครงสร้าง 3 วิธีการ ด้านเทคโนโลยี 3 วิธีการ ด้านวัฒนธรรม 3 วิธีการ ด้านงาน 18 
วิธีการ แยกเป็นงานวิชาการ 7 วิธีการ งานงบประมาณ 4 วิธีการ งานบุคคล 2 วิธีการ งานทั่วไป 5 วิธีการ ผล
การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 

 อุษณี ไชยวงษ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนศูนย์ 
ปฐมวัยต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานพัฒนาและตรวจสอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามมิติของการประเมิน 
CIPPIEST ตามเกณฑ์ความเหมาะสม และเป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง กลุ่มที่ 1 จ านวน 45 คน 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย 



101 

 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก แบบบันทึกประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถน ามารพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ได้
ทั้งหมด 12 ประเด็น ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงการและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 
สถานศึกษาและท้องถิ่น 2) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์วิชาการต้นแบบร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ 3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 4) 
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการบูรณาการเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศเข้ามาจัดกิจกรรม ให้แก่ผู้เรียน
และขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนาและส่งเสริมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 6) 
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามความรู้ที่สอน มีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 7) ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด 8) 
พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยการมอบหมายงาน และความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 9) ปรับปรุงและพัฒนาแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการด าเนินการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
คล่องตัว10) พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ความโปร่งใส คล่องตัว  
ความคุ้มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ 11) พัฒนาระบบการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม
นม และสนับสนุนให้วางแผนจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 12) พัฒนาระบบสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ศตพร บูรณ์เจริญ (2559) ท าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ
น้อย ข้อเสนอเชิงนโยบาย มี 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ มีแนวปฏิบัติ คือ การพัฒนาหลักสูตร กา
ระพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้และใช้
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายในเพ่ือช่วยเหลือหรือแนะน า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณมีแนวปฏิบัติ คือ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่าย การควบคุมและการประเมินผลการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล มีแนวปฏิบัติ คือ การวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง
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และวิทยฐานะ การสรรหาบรรจุแต่งตั้งและการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพครู ด้านการบริหารงานทั่วไป มีแนว
ปฏิบัติ คือ การวิเคราะห์สภาพบริบทเพ่ือก าหนดทิศทางของสถานศึกษา การก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนด
โครงการหรือกิจกรรม การวางแผน การจัดระบบสารสนเทศและการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการท างาน 

 เหรียญชัย วีรวรรธ์กุล (2551) ท าวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความคาดหวัง และศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 2) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการในด้านความเหมาะสม และเป็นไปได้ใน 12 ด้าน การวิจัยใช้
ระเบียบวิจัยเชิงนโยบาย ประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ
ส ารวจโรงเรียน ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นได้ของข้อเสนอเชิงนโยบาย จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้าน
การบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ มีแนวทางปฏิบัติ คือ ให้มีการศึกษาเอกสารหลักสูตร มี
คณะท างานจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมาย และน าไปใช้ในการเรียนการสอน มี
การติดตาม ประเมินผลการใช้ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมกับบริบท 2) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติคือ ให้ครูจัดท าเป็นการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มีการนิเทศ พัฒนาครูและมี
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู 3) ด้านการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางปฏิบัติคือ ให้สถานศึกษามีระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูในการวัดผลการประเมินตามสภาพจริง และให้
มีการเทียบโอนตามที่กระทรวงก าหนด 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบัติ คือ ส่งเสริม
ให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ท าการวิจัยตามสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ทุกคน มีการนิเทศเพ่ือพัฒนา ประสานความร่วมมือในการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาบันอ่ืน 5) ด้านการบริหารวัสดุ สื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน มีแนวปฏิบัติคือ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมครูให้มีการผลิต จัดหา ใช้ และ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูท านวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 6) ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติ คือ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกัน
ในการใช้ และพัฒนากับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ส่งเสริมครูใช้แหล่งเรียนรู้และมีการ
ประเมินผลการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้7) ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวปฏิบัติคือ ศึกษาแผนงานโครงการ  
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและค าสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติการท างาน ด าเนินการนิเทศงานตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ก ากับติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน และน าผลมาปรับปรุง
พัฒนาการนิเทศ 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา มีแนวปฏิบัติ คือ ให้มีคณะกรรมการบริหารการแนะแนว 
บริหารอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยร่วมมือของครูทุกคนและชุมชน ประสาน
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ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม และประเมินผลการ
แนะแนวในสถานศึกษา 9) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีแนวทางการปฏิบัติ คือ จัดระบบ
โครงสร้างองค์กร ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มีแนว 
ปฏิบัติ คือ ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรทาง
วิชาการของสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ของครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนอย่างจริงจัง 
11) ด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน มีแนวทางปฏิบัติคือ ประสานความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืน
ที่จัดการศึกษา มีแนวปฏิบัติคือ ว่างแผน ประชุม ส ารวจความต้องการสนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ให้มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 วิธิดา พรหมวงศ์ (2563) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ 
เรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบ 
On Site Education ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On line Education 
เมื่อพิจารณาตามสถานที่ตั้ง พบว่า สถานศึกษาในเขตเทศบาลมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 
และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On Site 
Education ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On Air Education ส่วน
สถานศึกษานอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On Site Education ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
การด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On line Education และเม่ือพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ครูผู้สอนมี
ความคดิเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ



104 

 

ด าเนินการจัดการศึกษาแบบ On Site Education ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการด าเนินการจัดการศึกษา
แบบ On Air Education  
 7.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Lisa M. Brunetti (2021) ได้ศึกษาและท าการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 
การเรยีนออนไลน์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
พัฒนาโมเดลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยท าได้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มี
การเปิดเรียน มีการประกาศให้มีการเรียนการสอนทางไกล และมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารดังกล่าว ทั้งนี้
นักเรียนยังคงมีความท้อในการรอคอยให้เปิดการเรียนการสอน โดยสรุปว่า การสื่อสารมีบทบาทส าคัญใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้และควรมีความโปร่งใส ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบในด้านการสื่อสารมีความ
แตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร คณะจารย์และนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่า สิ่งที่เป็นข้อจ ากัด
ของการเรียนออนไลน์คือ ความกังวลในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารที่ขาดปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว  

 Daniel P. Bennett (2021) ได้ศึกษาการจัดการวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 ในระยะเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2020 : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีค าถามการวิจัยว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ได้อย่างไร ซึ่งผู้ร่วมศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงจ านวน 4 คน ใน Midwestern state university 
ท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจของผู้ร่วมวิจัยขึ้นอยู่กับคุณธรรม ค่านิยม และ
จริยธรรมที่สะท้อนคุณค่าและจริยธรรมของวิทยาลัย 

 Tartavulea,Cristina Venera and other (2020) ได้ศึกษาการปฏิบัติการสอนออนไลน์และ 
ประสิทธิผลของกระบวนการทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามหาวิทยาลัย
และนักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการ
เปลี่ยนมาใช้การสอนแบบออนไลน์โดยภาพรวมมีผลเชิงบวกต่อกระบวนการศึกษาในระดับปานกลางแม้ว่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของประสบการณ์การศึกษาออนไลน์จะต่ ากว่ากรณีการสอนแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้
พบว่า การสนับสนุนสถาบัน ความไว้วางใจในระบบออนไลน์ และการรับรู้ประสิทธิผลของการประเมินเป็น
ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกกับผลกระทบและการศึกษาออนไลน์ 

 Minudin (2000 : 741) ได้ศึกษาบทบาททางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนรัฐซาบาห์มาเลเซีย  
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารเป็นหลักในการประเมินผลโครงการของโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ิมเติม ก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนควบคุมโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดของโรงเรียนสอนในระดับชั้นรู้และเข้าใจกฎข้อบังคับ 



บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยแบ่งขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจัดท าเป็นสารสนเทศด้านข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1   

ระยะที่ 2 การก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินยกร่างแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ

เรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก จากนั้นน าไปให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัด

การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming)  

ระยะที่ 3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในระดับระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คณะผู้วิจัยน าข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัด 

การเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและ

การสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด

การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยในแต่ละระยะสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีด าเนินการวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ 

             ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

             สกลนคร เขต 1 

 

ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยและผู้มีส่วนรวม วิธีด าเนินการ ผลที่ได้รับ 
ระยะที่ 1  
การวิเคราะห์สภาพ
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. คณะผู้วิจัย 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน 

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็น 
ข้อสารสนเทศในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนรู และด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แลวสรุป
น าเสนอ 
สภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขนาดและ
ระดับการจัดการศึกษา 

สภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19 และจัดท า
เป็นข้อมูลแนวทางกาจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด 

ระยะที่ 2  
การพัฒนาแนว
ทางการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. คณะผู้วิจัย 
2. นักวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน 

ประชุมระดมความคิด 
(Brainstorming) น าผลการ
วิเคราะห์ในขั้นที่ 1 มาประชุม
ระดมความคิด เพ่ือก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

แนวทางการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID - 19) และ
จัดท าเป็นร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษา 

ระยะที่ 3 การ
จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการ 
ศึกษา ในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. คณะผู้วิจัย 
2. ผู้เชี่ยวชาญ 

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)ใน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย การ
จัดการศึกษาในสถานการณ
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)ในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 
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 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสกลนคร เขต 1 มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   1. เนื้อหำ 

  -  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        -  เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

  2. กลุ่มเป้ำหมำย  

  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร  เขต 1 ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษากลุ่มต้นแบบ จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 1 คน ตามคุณสมบัติไว้ ดังนี้ 

      1) สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 5 คน 

     2) สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 5 คน 

     3) สถานศึกษาขนาดให้ญ่ จ านวน 5 คน 

  2.2 ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  

จ านวน 525 คน ที่ท าการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา

ตอนต้นโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน 

   3. ตัวแปรที่ศึกษำ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

  4. เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย แบ่งเป็น 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

     4.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู

และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

   4.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

  5. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

   5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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   5.2 ก าหนดกรอบโครงสร้างและประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใน

ประเด็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรูและด้านการดแูลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ลักษณะต่าง ๆ 

   5.3 น าร่างแบบสัมภาษณ์ดังกลาวเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยง (Reliability) ปรับเปลี่ยนภาษาในข้อทีซ้่ าซ้อน ปรับส านวนภาษา

ให้กระชับ และจัดหมวดหมูของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย มี

คุณสมบัติดังนี้ 

    1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือ

ศึกษานิเทศก และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ดังนี้ 

     1.1) ดร.สทาน วารี ต าแหนง รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     1.2) ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกค า ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านนาแก ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนหรือศกึษานิเทศกที่มี

ประสบการณในการจัดการเรียนรู และยินดใีห้ความร่วมมือในการวิจัย ดังนี้ 

     2.1) ดร.โชติกา กุณสิทธิ์ ต าแหนง ศึกษานิเทศกวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     2.2) ดร.บรรพต แสนสุวรรณ ต าแหนง ศึกษานิเทศกวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นผู้บริหารการศึกษา

หรือศึกษานิเทศก และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ดังนี้ 

     3.1) ดร.สมพร  หลิมเจริญ  ต าแหนง ศึกษานิเทศกวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     3.2) ดร.กษมน มังคะคีรี ผู้อ านวยการพิเศษโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   4. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าเป็นแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

  6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอนเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูและการดแูลช่วยเหลือนักเรียน จากนั้นคณะวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาด้านการ

บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยจ าแนกลักษณะสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด

กลาง ขนาดใหญ่ และโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยวิเคราะห์แบ่งตามระดับชั้นปฐมวัย 

ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา จากนั้นสรุปข้อมูลในแต่ละด้านในด้านการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

    6.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท าเป็นสารสนเทศการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังนี้ 

    6.1.1 สภาพข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขนาด และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

    6.1.2 สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามลักษณะของสถานศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

ระยะที่ 2 การก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ยกร่างแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ และการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนจากนั้นน าไปให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษาจ านวน 10 คน 

ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming)  

1. เนื้อหำ ได้แก่ ข้อมูลแนวทางการจัดการศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้  

และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนา คือ คณะผู้วิจัย ผู้บริหาร 

สถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษา จ านวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection)ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) 

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

   2.1 คณะผู้วิจัย จ านวน 25 คน ประกอบด้วย 

   ๑) ดร.สท้าน  วารี    รองผู้อ านวยการ สพป.สกลนคร เขต 1           
   ๒) ดร.สมพร  หลิมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต 1 
   3) ดร.บรรพต  แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 
   4) ดร.โชติกา  กุณสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 
   5) ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑    
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        6) นายไพบูรณ์  ค าภูมี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                         
        7) นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1                 
        8) นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                      
        9) นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        10) นายธนศักดิ์  จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                 
        11) นางสาววราลักษณ์ อาจวชิยั ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        12) นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                     
        13) นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        14) นางมัทนา  ศรีโยธา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        15) นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        16) นางสาวจารุวรรณ  หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        17) นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        18) ว่าที่ร.ต.หญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    
        19) ดร.อนุสรา พิพิทธภัณฑ์  ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร        
        20) นางชมชนก ศรีพลพา       ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์                    
        21) นายนิรัช เพชรพรรณ        ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)      
        22) นายวิทยา  เมฆวัน          ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ                 
        23 ว่าที่ร.ต.ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑        
        24) นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑    
        25) นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑    

3. ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ ความถูกต้องและความเหมาะสมของร่างแนวทางการบริหารจัดการ  

การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องทางด้านการ

จัดการศึกษาจ านวน 25 คน 

  4. เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 

   4.1 ประเด็นการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   4.2 แบบวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางประกอบการ

ประชุมระดมความคิด (Brainstorming) จากคณะวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เพ่ือ

ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ทุกลักษณะ ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ

เรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใชแ้บบวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis) โดยการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ ในด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้แบบวิเคราะห์แนวทางการจัด

การศึกษา 

 

ระยะที่ 3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 น าข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้  

และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน 

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 9 คน เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด

การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

 1. เนื้อหำ ได้แก่ ความถูกต้องและเหมาะของข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แหล่งข้อมูล  

  2. แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาคือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

การศึกษา  

ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 9 คน ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ดังนี้ 

   ๑) ดร.สท้าน  วารี    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1
   ๒) ดร. สมพร  หลิมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต 1 
   3) ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกค า ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
        4) ดร.ปารณทัตต์  แสนวิเศษ   ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
        5) ดร.กษมน มังคะคีรี  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
        6) ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนท่าแร่วิทยา 
        7) ดร.จิระพร ราชสิงโห  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
        8) ดร.โชติกา  กุณสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                   
        9) ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                 

 3. ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด 

การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  4. เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 

    4.1 ประเด็นการสัมมนา เรื่องการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    4.2 แบบวิเคราะห์ผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจัดท า

แผนและนโยบาย ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดประเมินผล และ

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

  6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือก าหนดข้อเสนอ

เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระดับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นโครงการหรือแผนงานย่อย ให้มีลักษณะเฉพาะ

เจาะจงของหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การด าเนินงาน งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้วิจัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 

ตอนที่ 3 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

รายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนแลวเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยน าเสนอเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. สภาพข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดขนาด ลักษณะ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังตาราง 9 
ตาราง 9 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตาม ขนาด ลักษณะ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 
             สถานการณแ์พรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที ่ ขนาด

สถาน 
ศึกษา 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

ลักษณะสถานศึกษา รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
ทั่วไป คุณ

ภาพ 
สถานท่ี
พักคอย 

สถานท่ี
กักตัว 

ON-
SITE 

ON-
HAND 

ON-
AIR 

ON-
DEMAND 

ON-
LINE 

อื่น 

1 เล็ก 65 65 0 0 0 0 65 4 9 1 6 
2 กลาง 103 103 3 0 0 0 103 7 2 13 16 
3 ใหญ ่ 7 7 2 0 0 0 7 2 4 5 5 

รวม 175 175 5 0 0 0 175 13 15 19 27 
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จากตาราง 19 พบว่า  
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งหมด จ านวน 

175 แห่ง แบงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 65 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง  

 2. ลักษณะของสถานศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
  2.1 สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนทั่วไป จ านวน 175 แห่ง แบง่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 

65 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง 
  2.2 สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง เป็นสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เป็นสถานศึกษาขนาด
กลางจ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาและโรงเรียนบ้าน.... 

 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาลักษณะต่าง ๆ ในสถานการณ์ การแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้  

  3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 65 แห่ง  
   3.1.1 ไมมีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
   3.1.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 65 แห่ง  
   3.1.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 4 แห่ง  
   3.1.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 9 แห่ง  
   3.1.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 1 แห่ง 
   3.1.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  6 แห่ง 
  3.2 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง  
   3.2.1 ไมมีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
   3.2.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 103 แห่ง  
   3.2.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 7 แห่ง  
   3.2.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 2 แห่ง  
   3.2.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 13 แห่ง  
   3.2.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  16 แห่ง 
  3.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง  
   3.2.1 ไมมีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
   3.3.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 7 แห่ง  
   3.3.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 2 แห่ง  
   3.3.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 4 แห่ง  
   3.3.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 5 แห่ง 
   3.2.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  5 แห่ง
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 2. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณก์ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
  2.1 ระดับปฐมวัย 
ตารางที่ 10 ข้อมูลข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1. มีการประชุม ผู้บริหาร และคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน 
2. โรงเรียนจดัสรรอุปกรณ์อย่างเหมาะสมใน
การจัดการเรยีน 
3. ครูจัดท าเอกสารประกอบการเรียน โดยการ
จัดตามหน่วยการเรียนรู้ของปฐมวัยในแต่ละ
สัปดาห์  
4. คลิปการสอนประกอบตามหน่วยต่าง ๆ 
5. ก าหนดจุดในการรับ-ส่งใบงาน โดยปฏบิัติ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
6. งบท่ีได้รับจัดสรรประจ าป/ีโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
7. การสอบถามผู้ปกครอง และ ตวันักเรียนใน
วันท่ีมารับใบงาน 
 

1. โรงเรียนได้จดัสรรงบประมาณในงบพัฒนาวิชาการ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้บคุลากรในระดับปฐมวัย ให้
คุณครูปฐมวัยได้วางแผน เข้าอบรมและศึกษา ตามที่มี
การอบรมทางออนไลน์ท่ีทาง สพฐ. จัดขึ้น 
3. อ านวยความสะดวกในเรื่องของ wifi คอมพิวเตอร์ 
กระดาษที่ใช้จัดท าใบงาน 
4. ครูท าใบงานประจ าหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัด
และเสรมิใบงาน 
5. ออกแบบวิธีการท างานกับผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น
การท าสื่อการสอน ใบงาน และคูม่ืออธิบายการใช้สื่อ
การสอน  วิธีการวัดผล ให้แกผู่้ปกครอง 
6. ครูอัดคลิปวดีิโอสอนตามหน่วยการเรยีนรู้ลงช่องยู
ทูป 
7. ใช้วิธีการสังเกต สอบถาม จากผู้ปกครอง ตรวจ
ผลงานจากใบงาน ที่คุณครูท าให้แล้วเด็กน ามาส่ง
ประเมินตามพัฒนาการ 

1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยการน าส่ง (On-Hand) ส่งไฟล์ในกลุ่ม line ห้องเรียน 
ผู้ปกครองที่สามารถ print ได้พบผู้ปกครองที่ไมส่ามารถ print ไดส้ามารถมารับใบงาน
ที่โรงเรียน 
2. สถานศึกษาติดตามผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่บ้านของผู้ปกครองจากไลน์กลุ่ม 
ผู้ปกครอง หรือจากการออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ครูมีการรับ – ส่งใบงาน 
4. จัดอบรม ผ่าน zoom ให้ความรู้แก่ครูในการจดัการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์โควดิ 
5. โรงเรียนส ารวจความต้องการ อุปกรณ์ สื่อในการจัดการเรยีนการสอน 
6. โรงเรียนจดัหา สื่อ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน 
7. สนับสนุนในด้านงบประมาณ 
8. การวัดและประเมินผลผู้เรยีน จึงต้องก าหนดรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและระดับความรูค้วามสามารถของผู้เรียนในแตล่ะระดับการศึกษา 
9. ใช้วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
10. ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 10   (ต่อ) 
ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
8. ติดตามวดัผลจากผลงานของนักเรียนท่ีส่ง
งานในแต่ละรายวิชาและประเมินการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
9. แบบบันทึกพฤติกรรมประจ าวนั 
10. ครูมีข้อจ ากดัด้านเวลาในการสอนในเวลา
ปกติ มีภาระงานท่ีต้องท านอกเหนอืจากการ
จัดการเรียนรู ้
11. งบประมาณที่ตั้งไว้ไมเ่พียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอน 

8. ตรวจเยี่ยมบ้านของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบ
พัฒนาการของเด็ก 
9. การสอนไมเ่ต็มประสิทธิภาพ แจกใบงาน แล้วเด็ก
ไม่ได้รับการเรียนรู้ที่เต็มที่ บางครัง้ผู้ปกครองท าให้เด็ก
แทน 
10. นักเรียนไมม่ีสมาธิในการท าใบงานเพราะ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลอย่างใกลชิ้ด 
11. นักเรียนและผู้ปกครองไม่มเีครื่องมือสื่อสารที่
เพียงพอในการเรียน 

11. ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
พัฒนาการ 
12. เน้นการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อมุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล 
13. ปัญหาด้านบุคลากร ครผููส้อนอาวุโส ไมส่ะดวกในการจัดการเรียนการสอนผา่น
เทคโนโลย ี
14.ปัญหาด้านวิธีการจดัการ การเรียนการสอนเป็นการจัดแบบสื่อสารทางเดียว 
15. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่
ครอบคลมุ 
16. ปัญหาด้านงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย แบ่งตามขนาดโรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ขนาด
โรงเรียน 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
On Hand On Demand On Line 

ขนาดเล็ก 1. สะดวกส าหรับผู้ปกครองที่ไม่อินเตอร์เนต็ 
2. ผู้ปกครองดูแลได้อย่างใกล้ชิด และสามารถรับรู้ถึงพัฒนาการด้านต่างๆ  
3. ครูจัดท าเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป โดยมีครูออกไป
เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าทีเ่ป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพให้ในเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการของ
ผู้เรยีน 
4. นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล ตลอดจนผู้ปกครองสามารถก ากับดูแลการเรียนของนักเรียน รวมถึงเข้าใจในสถานการณ์และ
สภาพบริบทศักยภาพของการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
5. นักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหัดและฝึกลลีามือในการขีดเขียน  นักเรยีนไดร้ับเอกสารใบงานครบทุกคน
สามารถเรียนโดยใช้รูปแบบนี้ได ้๑๐๐% 

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
หลากหลายช่องทาง เช่นผ่าน 
App DLTV ผ่านเว็บไซต์ 
DLTV.ac.th, Youtube, ผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
2. ผู้ปกครองสามารถมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ไปพร้อมกับเด็ก 
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้อน
ไหนเมื่อไหร่ หรือสามารถทบทวน
เนื้อหาไดต้ลอดเวลา 
4. ครูสามารถพัฒนาตัวเองในการ 

1. เป็นการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
ผ่านสื่อและเทคโนโลย ีสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา 
2. ครูและนักเรียนได้พบปะกัน
เห็นหน้ากัน มีปฏสิัมพันธ์กัน ท า
ใหผู้้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน
ครูไดรู้้ถึงพัฒนาการต่างๆ ของ
ผู้เรยีน  
 

ขนาดเล็ก 6. ความสะดวกในการมารับ-ส่งใบงานเพราะหมู่บา้นใกล้กับโรงเรียน และเป็นการเว้นระยะหา่งความ
ปลอดภัย ผู้ปกครองและครมูีความใกล้ชิดและมีการปฏิสมัพันธ์พูดคุยกันมากขึ้น 
7. สะดวกสบายในการท าไม่ว่าจะอยู่สถานท่ีใดสามารถพกพาได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต 
8. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

4. ครูสามารถพัฒนาตัวเองในการ
จัดท าสื่อเทคโนโลยี คลิปวดิีโอ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได ้

3. เด็กสามารถสอบถามค าสั่ง
ของใบงานและครูสามารถสร้าง
แรงกระตุ้นใหเ้ด็กอยากท างาน
ให้ออกมาดี และสวยงาม 
4. ความปลอดภยัมากกว่า
แบบเรียน On site 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

ขนาด
โรงเรียน 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
On Hand On Demand On Line 

ขนาดเล็ก 6. ความสะดวกในการมารับ-ส่งใบงานเพราะหมู่บา้นใกล้กับโรงเรียน และเป็นการเว้นระยะหา่งความ
ปลอดภัย ผู้ปกครองและครมูีความใกล้ชิดและมีการปฏิสมัพันธ์พูดคุยกันมากขึ้น 
7. สะดวกสบายในการท าไม่ว่าจะอยู่สถานท่ีใดสามารถพกพาได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต 
8. เพื่อป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

4. ครูสามารถพัฒนาตัวเองใน
การจัดท าสื่อเทคโนโลยี คลิป
วิดีโอ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได ้

3. เด็กสามารถสอบถามค าสั่งของ
ใบงานและครสูามารถสร้างแรง
กระตุ้นให้เด็กอยากท างานให้
ออกมาดี และสวยงาม 
4. ความปลอดภยัมากกว่า
แบบเรียน On site 

ขนาดกลาง 1. นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการการเรยีนการ
สอน 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้เห็นและตดิตามพัฒนาการของบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ท า
ให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานของตนเองในจุดที่ยังล่าช้าได ้  
3. นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั่วถึงมากกว่าการเรยีนเรยีนแบบออนไลน์ 
4. นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล ตลอดจนผู้ปกครองสามารถก ากับดูแลการเรียนของนักเรียน รวมถึงเข้าใจในสถานการณ์และ
สภาพบริบทศักยภาพของการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
5. สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ไม่จ ากัดแค่ในห้องเรียนเด็กสามารถเรียนรูไ้ด้ทุกท่ี ไม่จ ากัดแค่ในห้องเรยีน
นักเรียนสามารถยืดหยุ่นเวลาในการท ากิจกรรมได้ กลับมาเรยีนย้อนหลังได ้
6. ความสะดวกในการมารับ-ส่งใบงานเพราะหมู่บา้นใกล้กับโรงเรียน และเป็นการเว้นระยะหา่งความ
ปลอดภัย ผู้ปกครองและครมูีความใกล้ชิดและมีการปฏิสมัพันธ์พูดคุยกันมากขึ้น 
7. สะดวกสบายในการท าไม่ว่าจะอยู่สถานท่ีใดสามารถพกพาได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต 
8. เพือ่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

1. เด็กสามารถเรียนรูไ้ดด้้วย
ตนเองจากวิดีโอที่คณุครสู่งให้
และสามารถเปิดดูไดซ้้ า หากเด็ก
ไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีสอน อีกทั้ง
ผู้ปกครองสามารถมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ไปพร้อมกับเด็ก 
2. นักเรียนเรยีนที่บ้านปลอดภัย
จากโรค การเรยีนการสอนโดยมี
ครูสอนตามตารางเรยีน ไดเ้รียน 
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตอนไหนเมื่อไหร่ หรือสามารถ
ทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
4. ลดเวลาการเดินทาง ท้ัง
ครูผูส้อน และผู้เรียน 

1. นักเรียนมีโอกาสโต้ตอบ คุย
ซักถาม ครูคอยอธิบายเวลาเกิดข้อ
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาต่างๆ 
2. เป็นการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
ผ่านสื่อและเทคโนโลย ีสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา3. 
พัฒนาทักษาในด้านการใช้
เทคโนโลยีทั้งของครูและนักเรียน 
4. เรียนรู้ที่ไหนก็ได้ที่มีสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ 
5. ครูและนักเรียนมีปฏิสมัพันธ์
ตอบโต้กันได ้สื่อสารไดร้วดเร็ว  
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

ระดับชั้น 
On Hand On Demand On Line 

ขนาดใหญ ่  1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดห้ลากหลายช่องทาง เช่นผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ DLTV.ac.th, Youtube, ผ่านแอพพลิเคช่ันตา่ง ๆ  
2. เป็นการเรยีนรู้จาก หนังสือ ใบงาน แบบฝึกหัดไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความ ช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู 
3. ผู้ปกครองมีปฏสิัมพันธ์กับบุตรหลาน และผู้เรียนไดส้ะดวก 
4. ครูท าคลิปการสอนของ มีช่องทางสื่อสารระหว่างครผููส้อน 

 

 

ตารางท่ี 12  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. จัดตั้ง line group เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้และซักถามข้อสงสยัของผู้ปกครอง 
2. เน้นฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถใน
การคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
3. ยึดเด็กเป็นส าคญั 
4. คอยให้ค าปรึกษาและอธิบายให้เด็กฟังฝึก
ให้เด็กได้เรยีนรู้และลงมือปฏิบัติจริง 
5. ให้เด็กสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างหลากหลาย 
6. เน้นตัวช้ีวัดที่ต้องรู้ของปฐมวัย 
7. บูรณาการกับวิถีชีวิตนักเรียน 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. จัดท าใบงาน จาก Liveworksheets ให้นักเรียนฝึกทักษะ 
2. ออกแบบเกมการศึกษาจาก Wordwall ให้นักเรียนเข้าไปเล่นโดยส่งผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง 
3. ให้ใบงานต่อสัปดาห์ ไปท าท่ีบ้าน 
4. ครูออกติดตามการเรียนของนักเรียนท่ีบ้าน และสร้างกลุ่มไลน์ โทรศัพท์สอบถามตดิต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการท างานส่งครู และแก้ปัญหาร่วมกัน 
5. ผู้ปกครองและครู ช่วยกันจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ สร้างสรรค์ เสรี ให้นักเรียนท่ีบ้าน 
6. ประสานผู้ปกครองมีการประเมนิติดตาม 
7. หาสื่อบทเรียนออนไลน์มาช่วยสอน เรียนโดยเสรมิทักษะตามวิถีชีวิต การท างานท่ีบ้านของนักเรียน 
8. ครูออกเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือการเรียนรู้ -จัดหาสื่อ ใบงาน แบบฝกึทักษะ บทเรียนส าเร็จรูป  
9. ครูอธิบายใบงาน แบบฝึกหัด กอ่นที่จะแจกให้นักเรียนไปท าที่บ้าน 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. ส่งเสรมิการเรียนรูเ้หมาะสม
ตามวัย 
2. จัดหาสื่อท่ีมีความหลากหลาย
มาพัฒนาเด็ก 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
8. ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริมพฒันาการให้
ครบ 4 ด้าน 
9. จัดรูปแบบใบงาน แบบฝึกหดัส าเร็จรปู ให้ 
10. จัดท าสื่อ ใบความรู้ คลิปวดิีโอการสอน 
แนะน าแนวทางการสืบค้นเพิ่มเติมทาง
อินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน 
11. ส่งเสริมการคัดเขียนตามเส้นประ 
การระบายสรีูปภาพ เพื่อสร้างพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมือ 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
10. ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการให้ครบ 4 ด้าน 
11. ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆ มารยาทไทย ความกตญัญู การมีจติสาธารณะ 
12. จัดการเรยีนแบบ On Hand และ On Line จัดตารางรับส่งใบงานสลับกัน 
13. ผู้ปกครองสอนการบ้านและถา่ยคลิปวิดโีอส่งให้ครดู ู
14. ครูตดิต่อสื่อสารกบันักเรียนใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรยีนได้ตอบและคิดหาเหตุผลในการตอบ
ค าถามครู  
15. ครูอัดคลิปการสอน ใบงาน ผา่นกลุ่มไลน ์
16. จัดให้มรีะบบสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนเพื่อตดิตามพัฒนาการเด็กโดยการสังเกตจาก
ช้ินงาน  สอบถามจากผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ปัญหาอุปสรรคเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. ส่งเสรมิการเรียนรูเ้หมาะสม
ตามวัย 
2. จัดหาสื่อท่ีมีความหลากหลาย
มาพัฒนาเด็ก 
 
 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

1. มีมาตรการรักษาความปลอดภยัตาม ศบค. 

ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 แก่นักเรียน  วิธี

ป้องกันตนเอง ให้รู้จักลักษณะอาการต่างๆของ

โรค  

2. แจกหน้ากากอนามัยแก่นักเรยีน 
3. ได้รับความร่วมมือกับ อสม. หมู่บ้าน 
ผู้ปกครองคอยเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
1. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กให้ปลอดภยั  มีการคัดกรอง สวมหน้ากกากอนามัย รกัษา
ความปลอดภัยตาม ศบค.จังหวัด ก าหนด 
2. ให้ค าแนะน าเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันให้ปลอดภัยทุกครั้งเมือจบคลิปวีดีโอสื่อการสอน 
3. โรงเรียนได้จดัท าใบความรู้ในการปฏิบัตตินและวิธีป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด และมีการแจก
หน้ากากอนามัย 
4. ในการมารับ-ส่งใบงานท่ีโรงเรียนมีการคัดกรองและขอความร่วมมือในการสวมหนา้กากาอนามัย เว้น
ระยะห่างและมีเจลแอลกอฮอล์ไวส้ าหรับล้างมือ 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
1. ครูให้ความรู้ ความเข้าใจ การ
ปฏิบัติตน ระมดัระวังในช่วง
สถานการณ์โควดิ -19 ผ่านกลุ่ม 
Line ห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2. เน้นย้ าถึงการสวมหนา้กาก
อนามัยเวลาออกจากบา้นและ
พกพาเจลลา้งมือไว้ตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 12   (ต่อ) 

ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

4. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อนักเรียนมารับใบงานท่ี
โรงเรียน 
5. ท าความสะอาดพื้นผิวสมัผสั ลดเสี่ยงในกลุม่คนหมูม่าก 
6. ก ากับ ติดตามนักเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อพูดคยุ
แลกเปลีย่นกัน 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
5. ครูแนะน าการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมให้กับผูเ้รียนผ่านผู้ปกครอง เช่น โทรศัพท์ 
6. แนะน านักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านใหล้้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น พูดคุยกับครผู่าน 
Vidio call  
7. ออกเยี่ยมบ้านนักเรยีน เพื่อแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาของผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูง 
1. วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
2. ครูควรปรับพ้ืนฐานให้กับเด็กใหม้ีความพร้อมทีร่อบด้าน 

เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ เป็นต้น 

3. แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน 
ช้ันอนุบาลในทุกๆปีการศึกษา 
4. สร้างความตระหนักด้านการเรยีนให้กับนักเรียน เห็น
ความส าคญัของการเรียน 
ครูคอยแนะน า ส่งเสริมให้ถูกทาง 
5. เสริมทักษะด้านคณิตและภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนโดย
ผู้ปกครองช่วยสอน 

6. นักเรียนส ารวจตนเองจากความสนใจ ความถนัด 
ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนท่ี
บ้าน 

การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูง 
1. ครูขอความร่วมมือกับผู้ปกครองได้กระตุ้นเด็กไดต้ระหนักถึงความรับผดิชอบ 
2. ส่งเสรมิพัฒนาการให้กับเด็กโดยการเตรียมความพร้อม ท้ัง 4 ด้านอย่างสมดลุ 
3. ครูกระตุ้นเด็กให้มีความใฝรู่้ใฝ่เรียน  จัดท าใบงานท่ีมีรูปภาพที่แปลกใหม่และสวยงาม
น่าสนใจ 
4. โรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับเด็กชั้นอนุบาลในทุกๆปีการศึกษา 
5. เน้นใบงานในการคิดค านวณ คดิวิเคราะห ์
6. ครูสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมใหน้ักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ช้ันท่ีสูงขึ้น 
7. ครูเน้นส่งเสริมภาษาไทย คณติศาสตร์ เพื่อส่งต่อระดับช้ัน ป.1 
8. ติดตามผู้ที่จบการศึกษา และศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นเสมอ 
9. เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้ผู้ปกครองช่วยดูแล
ทักษะต่างๆแทนครูเมื่ออยู่ที่บ้าน 
10. พิจารณาประเมินผลจากสภาพจริงท่ีนักเรียนได้ท าทั้งใบงานและทักษะชีวิตเมื่อช่วยพ่อแม่
ท างาน 

การส่งเสริมด้านการส่งผ่าน
ผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูง 
1. ส่งเสรมิโดยจัดท าใบงาน ดู
คลิปการสอน การจดั
ประสบการณ์ตามหน่วยการ
เรียนรูผ้่าน Application  
2. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมทั้ง
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์  
ผ่านทางความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
11. เน้นส่งเสรมิอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 
12. ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นการท าใบงานของนักเรียน ท่องพยัญชนะไทยและพยญัชนะ
ภาษาอังกฤษทุกวัน 
13. มีการปรับกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมให้เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 โดยเริ่มฝึกเขียน
พยัญชนะไทย  ช่ือตนเอง อย่างสม่ าเสมอ 
14.โดยมีการนเิทศร่วมกับครูป.1 เพื่อท าความคุ้นเคย 
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  2.1 ระดับประถมศึกษา 
ตารางท่ี 13  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1 ด้านบุคลากร 
1. ออกแบบรูปแบบ
การเรยีนการสอนแต่
ละชั้น ตามความ
เหมาะสมของแตล่ะ
ห้องตามสถานการณ ์
2. ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเอง อบรม 

ด้านบุคลากร 
1. ส่งเสรมิให้ครผูู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการอบรมออนไลน์ดา้นการเรยีนการสอน (ตลาดนัดออนไลน์) ในยุคการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ให้ความรู้ ครู นักเรยีน ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
3. มีการจัดอบรมครเูกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลย ี
4. มีการประชุมบคุลากรในโรงเรียน ปรึกษาวางแผนการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกครบพร้อมทุกด้าน เช่น การจัดท าใบงาน การถ่ายเอกสาร 
6. แต่งตั้งครูประจ าช้ันดูแลนักเรียนเป็นระดับชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดัการเรียนการสอน และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนแบบ On hand 
7. อบรมประชุมครูผ่านช่องทาง โปรแกรม Zoom Meeting ทุกสัปดาห์อย่าสม่ าเสมอ เพื่อทราบปญัหาที่พบและช่วยกันหาแนวทางในการ
แก้ไขร่วมกัน  
8. ให้ขวัญและก าลังใจซึ่งกันและกนักับครูผูส้อนทุกคน  
9. อ านวยความสะดวก ลดการแพร่ระบาดของโรคด้วยการ Work From Home แต่ครผูู้สอนต้องลงเวลาปฏิบตัิงานให้เรียบร้อย ไม่ส่งผล
เสียต่อสถานศึกษาและนักเรียน 
10.ใหค้รูผู้สอนได้รบัวัคซีนครบ 100 % และจัดบคุลากรให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเรียน การสอน 

ด้านบุคลากร 
1. โรงเรียนมี
การจัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับ
ความรู้
ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

2 ด้านวิธีการจัดการ 
1. ใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
วิธีตามเนื้อหาของแต่
ละกลุม่สาระตาม
ความเหมาะสม และ
ลดภาระงาน
การบ้านตาม
นโยบายของ
รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. มีการประชุม 
ผู้บริหาร และคณะ
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ในเรื่องการ
วัดการเรียนการสอน 

ด้านวิธีการจัดการ 
1. มอบหมายให้กับครูประจ าช้ัน ประจ าวิชาในการจดัท าเอกสารและใบงาน แบบฝึก ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ที่บ้านอย่างเหมาะสม 
2. ช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้เข้าใจเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  โดยครู
ส ารวจความพร้อม  ความต้องการในด้านต่างๆของนักเรียน  เช่น  ความพร้อมในด้านการเรยีนแบบออนไลน ์ ความพร้อมด้าน
อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ  เครื่องคอมพิวเตอร ์ เป็นต้น  
3. มีการส ารวจความพร้อมของนักเรียนดา้นสื่อ อุปกรณ์ สภาพความต้องการ ปัญหา เพื่อจัดท าแผนด าเนินการ 
4.ประชุมหารือบุคลากรทั้งโรงเรยีนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
5. ตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองให้ครบ 100 % เพื่อความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร ให้ความรูเ้รื่องการเรียนและการแพร่ระบาดของโรค 
6. มีการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้ค าแนะน า 
7. จัดท าประกาศหยุดการเรยีนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
8. จัดรูปแบบการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ On demand On line และ On hand 
9. ให้ผู้เรียน/ผู้ปกครอง รับอาหารเสรมินม เงินอาหารกลางวัน ตามสิทธิที่จะได้รับช่วงหยุดการเรยีนการสอน 
10. คณะครไูด้มีการประชุม PLC เพื่อติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู โดยการรับข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์/กลุม่ไลน์
ผู้ปกครอง ในการก ากับดูแลการท างานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสะท้อนผลเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรยีนทุก ๆ 2 สัปดาห์ 
11. ส่งเสริมให้ครูออกแบบกิจกรรมและมีการบรูณาการณ์กับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสตูร 
12. จัดสถานท่ีรับ-ส่งใบงานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั ตามมาตรการกันป้องกัน 
13. ครูประจ าช้ันจัดท ารายงานการจัดการเรยีนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประจ าทุกเดือน 
14. ส าหรับ ป.1  ใช้การอัดคลิปเสียงของครูเพื่ออธิบายใบงานแต่ละชิ้น  
15. ครูจดัการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Zoom 

ด้านวิธีการจัดการ 
1. ด้านการบริหาร
จัดการเรียนการ
สอน โดยโรงเรยีน
ได้มีนโยบายให้ยดึ 
5 กลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ป็นส าคัญ 
คือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ 
นอกนั้นให้บูรณา
การให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี  13 (ต่อ) 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. ห้องเรียนแต่ละ
ห้องควรมีเครื่องปริ้น
เตอรไ์ว้ส าหรับปริ้น
สื่อ ใบความรู้และใบ
งาน เบิกกระดาษ
และหมึกจากงบท่ีตั้ง
ไว้ให้แต่ละชั้น 
 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. โรงเรียนได้จดัสรรอุปกรณ์ กระดาษ หมึก เครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการจัดท าใบความรู้ ใบงาน แบบฝึก ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ on hand เพื่อแจกนักเรียนเป็นรายสัปดาห ์
2. โรงเรียนให้งบประมาณในการจดัท าเอกสาร ใบงาน และสื่อการเรยีนการสอน 
3. ใช้เทคโนโลยี line ในการติดตอ่สื่อสารกับผู้ปกครอง 
4. จัดตั้งงบประมาณ โดยการจัดท าโครงการรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
5. โรงเรียนได้มีการสอบถาม  ส ารวจความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน  ในด้านความต้องการต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ  on – hand การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดรปูแบบการ5สอน  เช่น  กระดาษเอสี่  หมึกเครื่องปริ้น  แลกซีน  เปน็
ต้น  ออกบิลในการสั่งซื้ออุปกรณ ์ พิจารณางบประมาณในการใช้จ่าย 
6. โรงเรียนจดัหาเครื่องมือสื่อสารและสื่อการเรียนการสอน 
7. มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการที่โรงเรยีน ในการสอน online 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. โรงเรียนได้
สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้การ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนไปด้วย
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4 ด้านงบประมาณ 
1. โรงเรียนได้จัด
งบประมาณให้กับแต่
ละสายช้ันอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้การจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีคณุภาพ 

ด้านงบประมาณ 
1. โรงเรียนจัดตั้งงบประมาณ โดยการจัดท าโครงการรองรับคา่ใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจา้งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2. โรงเรียนได้มีการสอบถาม  ส ารวจความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน  ในด้านความต้องการต่างๆ  ที่ต้องใช้ในการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบ  on – hand การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจดัรูปแบบการ5 สอน  เช่น  กระดาษเอสี ่ หมึกเครื่องปริ้น  แลกซีน  เป็นต้น  ออกบิลในการ
สั่งซื้ออุปกรณ ์ พิจารณางบประมาณในการใช้จ่าย 
3. จัดท าโครงการกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนการจัดการเรยีนการสอนในช่วงการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 

ด้านงบประมาณ 
1. โรงเรียนได้จัด
งบประมาณให้กับแต่
ละสายช้ันอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย มีคณุภาพ 
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ตารางท่ี 14  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ขนาด
โรงเรียน 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
On Hand On Demand On Line 

ขนาดเล็ก 1.  ผู้ปกครองบางส่วนไมส่ามารถอธบิายให้ลกูๆได้  เนื่องจากไมม่ีความรูค้วามสามารถ
ในบางเนื้อหา 
2. นักเรยีนใช้ความรู้ความสามารถได้เตม็ศกัยภาพเกดิความรักความอบอุ่นในครอบครวั
ผู้ปกครอง และลกูๆมีโอกาสไดใ้กล้ชิดสนทนา ปรึกษาหารือ ทบทวนความรู ้
3. นักเรยีนตอ้งรอและใช้เวลาในการติดตอ่ครูเพื่อสอบถาม 
4. นักเรยีนไมเ่ข้าใจเนือ้หา 
5. การท าใบงาน On hand  พบว่านักเรียนไม่สามารถไตร่ตรองความถูกต้องของใบงานได ้
6. ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดท าใบงานและปฏสิัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกับ
นักเรยีนมีน้อย 
7. ครูผูส้อนออกเยีย่มบา้นนักเรียนเพื่อไปช่วยสอนหรืออธบิายเพิม่เตมิ 

1. นักเรยีนยังขาดอุปกรณ์
ในการเข้าเรยีน 
2. ครูสามารถส่งวีดโีอการ
สอนให้นักเรยีนไดค้รบถ้วน 
3. นักเรยีนสามารถ
ก าหนดเวลาเรยีนไดต้ามที่
ต้องการ โดยเรยีนรู้เวลาใดก็
ได ้

1. ไมเ่หมาะส าหรับนักเรียนทีค่รอบครัวไมม่ีความพร้อมและเป็น
การเพิม่ภาระคา่ใช้จ่ายให้กบัผูป้กครอง 
2. ครูผูส้อนจ าเป็นต้องมคีวามรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหา  ความ
เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี   
3. มีช่องทางสื่อสารระหวา่งครูผูส้อน และผู้เรียนไดส้ะดวกมากขึ้น 
4. ท าให้มีโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เช็คช่ือนักเรยีนเข้าเรยีน
และรบัเอกสารแบบทดสอบ เพื่อใช้ประเมนิการเรยีนได้สะดวก
มากขึน้ 
5. ท าให้มีโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เช็คช่ือนักเรียนเข้าเรยีนและ
รับเอกสารแบบทดสอบ เพื่อใช้ประเมนิการเรยีนไดส้ะดวกมากขึ้น 

ขนาดกลาง 1. ไมเ่หมาะส าหรับนักเรียนทีค่รอบครัวไมม่ีความพร้อมและเป็นการเพิม่ภาระค่าใช้จา่ย
ให้กับผูป้กครอง 
2. นักเรยีนไมส่่งงานตามเวลาที่ก าหนดและผูป้กครองช่วยบตุรหลานในการท าใบงาน 
3. เป็นการสื่อสารทางเดียว มโีอกาสเกิดความผดิพลาดในการรบัรู ้
4. สามารถช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีไ่ม่มีอปุกรณส์ื่อสาร และไมส่ามารถเขา้ถึงการเช่ือมต่อ
ออนไลนไ์ด ้
5. นักเรยีนมกีารส่งงานไดด้ีกวา่การเรียนแบบ On line  
6. การท าใบงาน On hand ท าให้สิน้เปลืองงบประมาณในการจัดท าใบงานและ
ปฏิสมัพันธร์ะหว่างครผููส้อนกบันักเรียนมีน้อย 
7. ครูผูส้อนออกเยีย่มบา้นนักเรียนเพื่อไปช่วยสอนหรืออธบิายเพิม่เตมิ 

1. นักเรยีนยังขาดอุปกรณ์
ในการเข้าเรยีน 
2. ครูสามารถส่งวีดโีอการ
สอนให้นักเรยีนไดค้รบถ้วน 
3. นักเรยีนสามารถ
ก าหนดเวลาเรยีนไดต้ามที่
ต้องการ โดยเรยีนรู้เวลาใดก็
ได ้

1. สอนผ่านสื่อนา่สนใจ อิเลคทรอนกิส์ เป็นกิจกรรมการสอนที่
ตื่นเต้น ทั้งครูและนักเรยีน 
2. มีช่องทางสื่อสารระหวา่งครูผูส้อน และผู้เรียนไดส้ะดวกมากขึ้น 
3. ท าให้ ลดภาระค่าใช้จา่ยในการเดนิทางและลดความเสี่ยงการ
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ขนาด
โรงเรียน 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
On Hand On Demand On Line 

ขนาดกลาง 8. การน าใบงาน/การบ้านไปท าที่บ้าน อย่างน้อยเป็นการฝึกให้ในนักเรียนมีความ
รับผดิชอบ และท างานเนื้อหาการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
9. นักเรยีนต้องเดินทางมาโรงเรียนเพือ่รับเอกสารในวัน เวลาที่ครูก าหนดให้ 
10. ท าให้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดความเสี่ยงการตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 

  

ขนาดใหญ ่ 1. นักเรยีนต้องรอและใช้เวลาในการติดต่อครเูพื่อสอบถาม 
2. นักเรยีนได้ฝกึปฏิบตัิจากแบบฝึก ใบงาน  ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้รยีน 

- 1. ครสูามารถทีจ่ะสอนให้นักเรยีนเขา้ใจได้และตอบค าถามได้อย่างรวดเรว็ 
2. บางช่วงมีสญัญาณที่ช้าและไม่เสถยีร 

 

ตารางท่ี 15  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. จัดการเรียนแบบ online on hand on demand 
2. ปรับการเรยีนให้น่าสนใจเข้ากบัสถานการณ ์
3. จัดกิจกรรมให้สนุก เรียนรูด้้วยตนเองเน้นปฏิบัตจิริง 
4. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านการเรียน 
5. เน้นการอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น 
 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
1. จัดการเรียนแบบ online on hand on demand 
2. ปรับการเรยีนให้น่าสนใจเข้ากบัสถานการณ ์
3. จัดประชุมกับคณะครู ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
4. ส ารวจความพร้อมด้านอุปกรณ ์
5. จัดกิจกรรมให้สนุก เรียนรูด้้วยตนเองเน้นปฏิบัตจิริง 
6. ครูติดตามและเยีย่มบ้านนักเรียนในการเรียนของนักเรยีนรายบุคคล 
7. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านการเรียน 
8. ผู้ปกครองไมเ่ข้าใจบทเรียนสามารถโทรศัพท์ปรึกษา หรือสนทนาทางไลน์ Zoom 

การส่งเสริมด้านการ
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
9. เน้นการอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น 
10. ครูน าส่งปัจจัยพื้นฐานจากภาครัฐ 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู ้
 

2 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
1. จัดหาอุปกรณป์้องกันโรคให้กับนักเรียน 
2. ให้ค าแนะน าและการปฏิบตัิตามมาตรการความ
ปลอดภัย 
3. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
1. จัดหาอุปกรณป์้องกันโรคให้กับนักเรียน 
2. ให้ค าแนะน าและการปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภัย 
3. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
4. บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การแพรร่ะบาด 
5. แนะน าทักษะชีวิตในการปรับตวักับสถานการณ ์
6. โรงเรียนเตรยีมพร้อมในการใหท้ าเป็นศูนย์พักคอย 
7. ไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนนานเกิน 1 ช่ัวโมง 

การส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย 
 

3 การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนต่อในระดับสูง 
1. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนต่อในระดับสูง 
1. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
3. เน้นการอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น 
4. ให้ความส าคัญกับการสอบน้อยลง 
5. ท าการสอนผ่านใบความรู้ ใบงานให้ครบตามหลักสูตรและประเมนิผลทุกครั้ง 
6. น าเหตุการณ์ปัจจุบันมาถอดบทเรียนใช้ในการวางแผนชีวิต 

การส่งเสริมด้านการส่งผ่าน
ผู้เรียนตอ่ในระดับสูง 
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  2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตารางท่ี 16  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งตามขนาดโรงเรียนซึ่งมีเพียงขนาดกลาง 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1 ด้านบุคลากร 

1. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
2. ภาระงานเพิ่มมากขึ้นท้ังด้านการสอนในรูปแบบ Online  On hand 
3. ครูบางคนสอนหลายระดับช้ัน/หลายวิชา ท าให้ต้องเตรียมสื่อและ ใบงานต่าง ๆ มากข้ึน 
4. การติดต่อประสานงานของครู กับผู้ปกครองและนักเรยีน ท าให้เกิดความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส 
5. ครูขาดทักษะกระบวนการในการจัดการเรยีนการสอน  ไมส่ามารถบูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาได้ 
6. ด้วยสถานการณ์โควดิ – 19 ระบาดหนัก จนท าให้ไมส่ามารถเปดิท าการเรียนการสอนตามปกติได้ คณะครูจึงต้องท างานท่ีบ้านพักของตนเอง ท าให้การติดต่อสื่อสารอาจจะล่าช้าไปบ้าง
7. ครูผู้สอนสอนไมต่รงกับวิชาเอก  

2 ด้านการจัดการ 
1. นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบความเอาใจใส่ในการส่งงาน  บริหารจัดการเวลาในการเข้าเรียนไม่ได้ ไม่ตดิตามงานของตนเองที่จะต้องท าและส่งในแตล่ะอาทิตย์ครูไม่สามารถ
ติดตามนักเรยีนในการท าใบงานได้ครบทุกคน 
2. การเรียน On hand เมื่อนักเรยีนหรือผู้ปกครองมีข้อสงสยัในเอกสารประกอบการเรียนมีการติดต่อสื่อสารเพื่ออธิบายไขข้อสงสัยได้คอ่นข้างยากเนื่องด้วยความพร้อมของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองที่มีศักยภาพแตกต่างกัน 
3. การเรียน On line ไมส่ามารถควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียนได้เนื่องด้วยนักเรยีนติดภารกจิต่าง ๆที่ผู้ปกครองมอบหมาย และเมื่ออุปกรณ์ไอทีหรืออินเตอรเ์น็ตเกดิขดัข้อง 
4. การติดต่อประสานงานล่าช้าในบางครั้งเนื่องจากอยู่ห่างกัน 
5. ผู้เรียนไม่ตอบสนองกับวิธีการสอนของครู อาจเนื่องมาจากสภาพปัญหาของครอบครัว ปญัหาการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน  ปัญหาการขาดวินัยในตนเองเนื่องจากเล่นโทรศัพท์มือถือจนดึก
ท าให้ ง่วงนอน เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่มคีวามสุขในการเรียน  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ที ่ ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3 ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. นักเรียนขาดความพร้อมในอุปกรณ์การเรยีนออนไลน์อยา่ง โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ท อินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกีย่วข้องกับการเรียน ซึ่งกลุม่ผู้ปกครองที่เผชิญปัญหา
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มรีายได้น้อย 
2. อุปกรณ์ที่ไดร้ับการจัดสรรไมต่รงกับความต้องการของครผูู้สอน  วัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดท าใบงาน 
3. อุปกรณ์ไอทีและอินเตอร์เน็ตส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนช ารุด หรือขัดข้องขณะท าการสอน 

4 ด้านงบประมาณ 
1. โรงเรียนมีงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการในบางครั้ง 
2. ด้านงบประมาณทางโรงเรียนได้จัดสรรให้ แตเ่วลาจะใช้จริงอาจท าให้เกิดความล้าช้า ไม่ทันกับกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เราวางแผนไว้ 
3. ไม่มีงบประมาณในการจัดหาสญัญาณอินเทอร์เนต็ให้กับนักเรยีน 
4. ใช้งบประมาณสูงและสิ้นเปลือง 
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ตารางท่ี 17 ข้อมูลข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งตามขนาดโรงเรียนซึ่งมีเพียงขนาดกลาง 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
On Hand On Demand On Line On Site 

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวช้ีวดัต้องรู้เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนตัวช้ีวัดควรรู้จดัเป็น
กิจกรรมบรูณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
2. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและ
นักเรียนให้มากขึ้น 
3.ไปเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ประสานขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างครูกับผูป้กครอง โดยครูอาจจะต้องเพิ่ม
วิธีการสอน หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในการสอน
แนะน าบุตรหลาน 
5. จัดท าคู่มือหรือใบความรู้ส าหรบัผู้ปกครองเพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถตอบค าถามหรอือธิบายใบงานให้เรียน
ฟัง 

1. ครูท าการส ารวจ
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน รับฟัง
ปัญหา หาทางออก
ร่วมกันตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
2. ครูผู้สอนจะ
ด าเนินการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบงานกับ
นักเรียนในทุกๆสัปดาห ์
3. บันทึกวิดีโอความรู้
สั้นๆ ลงไปในกลุ่มไลน์ท่ี
ใช้ติดต่อกับนักเรียนเพื่อ
อธิบายเนื้อหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวช้ีวดัต้องรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนเป็นหลัก 
ส่วนตัวช้ีวัดควรรู้จัดเป็นกิจกรรมบรูณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
2. วางแผนระบบการสอน ไม่ว่าจะเรียนผ่านอุปกรณ์ใดก็ตามเพื่อใหคุ้ณภาพการเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพไม่ติดขดั ครูหาโปรแกรมหรือ แอพพลิเคชัน บันทึกการสอน
หรือกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนไดศ้กึษาย้อนหลัง 
3. แนะน าให้นักเรียนมีอุปกรณ์แตไ่ม่มสีัญญาณอินเทอร์เน็ต ไปขอแชร์สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตกับเพื่อน และแนะน าให้นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ไปเรียนกบัเพื่อนท่ีบ้านอยู่
ใกล้กัน 
4. ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเน้นกิจกรรมการมสี่วน
ร่วม การใช้สื่อเทคนิคการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยสร้างความดึงดูด
และความสนใจให้กับผูเ้รียน 
5. นักเรียนท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่าย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ on 
line หรือ on demand เช่น Google meet, messenger, line, Google site หรือ 
Google 

1. ปฏิบัติตาม
มาตรการ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
อย่างเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 

ข้อค้นพบด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
On Hand On Demand On Line On Site 

6. ให้นักเรยีนเรียนรู้จากหนังสือเรยีน ถ้ามีเนื้อหาที่ไมเ่ข้าใจ
สามารถสอบถามครผูู้สอนในกลุม่ไลน์ของแต่ละวิชาได ้
7. ลดภาระในการจัดซื้อกระดาษท าใบงานให้นักเรียนท างาน
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
 

4. แนะน าให้นกัเรยีนมา
สืบค้นข้อมลูที่ศูนยก์าร
เรียนรู้ เล่น ของ กสทช. 
หรือแหล่งความรูต้่าง ๆ  
เพิ่มเติม 
 

6. ปัญหาระบบอินเตอร์เนต็ขัดข้องหรือนักเรยีนไมส่ามารถใช้อินเตอร์เนต็ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้สอนต้องปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนเปน็รูปแบบ On hand แทน 
7. สรา้งความตะหนักใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการศึกษา โดยเฉพาะมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ต้อง
เตรยีมตัวที่จะไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ต้องขยันศึกษาหาความรู้ ขยัน ใฝ่เรียน 
8. ขอสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีอนิเตอร์เนต็ต่าง ๆ  จากหน่วยงานภายนอก 

 

 
ตารางท่ี 18  ข้อมูลข้อค้นพบด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งตามขนาดโรงเรียนซึ่งมีเพียงขนาดกลาง 

การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การส่งเสริมด้านความปลอดภัย ด้านการส่งผ่านผู้เรียนต่อในระดับสูงข้ึน 
๑. จัดรูปแบบการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย/เร้าความสนใจ/กิจกรรมซักถาม   
๒. สร้างโอกาสโดยใช้ออนไลน์และโทรศัพท์/ตั้งกลุ่มไลนด์ูแลเด็ก และที่เรยีนแบบ 
On hand 
๓. ปลูกฝังการรักการเรียนรูต้ลอดเวลา หมั่นใฝ่หาความรู้ทุกช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาส
ที่ดีให้กับชีวิต 
๔. ประสานกับผู้ปกครองสะท้อนผล/ตั้งกลุม่ไลน์ผู้ปกครอง นักเรียน 
๕. ออกแบบการเรียนรูเ้น้นความสามารถรายบุคคล 
๖. ครูใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับ
ผู้เรยีน 

1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยของโรงเรียน
และมมีาตรการความปลอดภัย 
2. การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้นกัเรียน และ
การติดต่อสื่อสารที่โรงเรียน 
3. การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้นกัเรียน และ
การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ และ
หลากหลาย 

 

1. ด าเนินการแนะแนวผู้เรียนและใช้การคัดกรองผู้เรียน 
2. สื่อสารกับนร.โดยตรงและทางออนไลน์ในการเตรียม
ตัวสู่ระดับช้ันสูง   
3. ส่งเสรมิให้นร.ศึกษาด้วยตนเอง  
4. ให้นร.ได้เรียนรูไ้ดค้รบตามหลักสูตร/ตัวช้ีวัดต้องรู้
ควรรู ้
5. ส่งต่อข้อมูล ของนักเรียนให้กับครูที่สอนในระดับ
ถัดไป 
6.ปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล 
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 3. ความตองการของสถานศึกษาในการไดร้ับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ี
ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบปกติ ได้แบงตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 
  3.1 ความตองการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
   3.1.1 ตองการใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนอุปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.1.2 ตองการใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนหรือออกแบบสื่อ/นวัตกรรมที่ใชในการ
สอนออนไลนในกลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ือน าไปใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ความตองการของสถานศึกษาขนาดกลาง  
   3.2.1 ตองการใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรางบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อใหครูผู้สอนน าไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
   3.2.2 ลดภาระงานอื่นลง เพ่ือใหครผูู้สอนมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน ได้อยางเต็มที่
โดยเฉพาะการประเมินต่าง ๆ  
   3.2.3 จัดอบรมการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ์ในป
จจบุัน 
   3.2.4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ความตองการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
   3.3.1 ตองการงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
   3.3.2 ตองการสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1  
 คณะผู้วิจัยไดน้ าผลการวิเคราะห์ในตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นในการประชุมระดม
ความคิด (Brainstorming) จากนักวิชาการ ผู้บริหาร และครูผู้สอน เพื่อก าหนด แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ โดยน าเสนอเป็น 3 ประเด็น ได้แก ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียน
รู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี
สถานศึกษามีลักษณะที่มีความคล้ายกัน คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ในภาพรวมตามระดับชั้น ดังนี้ 
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  1. แนวทางการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสถานการณก์ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการบริหารจัดการ  
  ระดับชั้นปฐมวัย 
   1. จัดครูผู้สอนให้ตรงกับสาขาวิชา หรือความถนัดเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
   3. ก ากับ ติดตาม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนทั้งสี่ด้าน 
  ระดับประถมศึกษา 
   1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการอบรมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน (ตลาดนัด
ออนไลน์) ในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   2. ให้ความรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครองเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   3. มีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
   4. มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียน ปรึกษาวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 
   5. โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกครบพร้อมทุกด้าน เช่น การจัดท าใบงาน การถ่ายเอกสาร 
   6. แต่งตั้งครูประจ าชั้นดูแลนักเรียนเป็นระดับชั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนแบบ On hand 
   7. อบรมประชุมครูผ่านช่องทาง โปรแกรม Zoom Meeting ทุกสัปดาห์อย่าสม่ าเสมอ เพ่ือ
ทราบปัญหาที่พบและช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน  
   8. ให้ขวัญและก าลังใจซึ่งกันและกันกับครูผู้สอนทุกคน  
   9. อ านวยความสะดวก ลดการแพร่ระบาดของโรคด้วยการ Work From Home แต่ครูผู้สอน
ต้องลงเวลาปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ไม่ส่งผลเสียต่อสถานศึกษาและนักเรียน 
   10. ให้ครูผู้สอนได้รับวัคซีนครบ 100 % 
   11. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเรียน การสอน 
   12. ครูผู้สอนที่เลือกสื่อการสอนทางออนไลน์  ก่อนจะลงมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม  และเรียนรู้โปรแกรมในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความช านาญก่อน  จึงจะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้  
   13. เนื้อหาบางวิชาในการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
เนื่องจากต้องลงมือท าหรือปฏิบัติกิจกรรม ท าให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ครบทุก
กระบวนการ  เช่น  การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
   13. ครูผู้สอนบางคนตรวจงานไม่ทัน เนื่องจากใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand   
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
   2. ภาระงานเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการสอนในรูปแบบ Online  On hand 
   3. ครูบางคนสอนหลายระดับชั้น/หลายวิชา ท าให้ต้องเตรียมสื่อและ ใบงานต่าง ๆ มากขึ้น 
   4. การติดต่อประสานงานของครู กับผู้ปกครองและนักเรียน ท าให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
   5. ครูขาดทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน  ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหา
ได้ 
   6. ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดหนัก จนท าให้ไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอน
ตามปกติได้ คณะครูจึงต้องท างานที่บ้านพักของตนเอง ท าให้การติดต่อสื่อสารอาจจะล่าช้าไปบ้าง  
   7. ครูผู้สอนสอนไม่ตรงกับวิชาเอก  
  
  2. แนวทางการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสถานการณก์ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการจัดการเรียนรูโ้ดยจัดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
   ระดับปฐมวัย 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand   
     1. ครูแนะน าผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงผู้ปกครองไม่พร้อมเพราะต้อง
ออกไปท างานให้พาเด็กดูในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพราะคลิปการสอน เป็นลิงค์ สามารถเปิดดูเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
     2. ครูแนะน าให้ผู้ปกครองให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ในการอยู่บ้าน  
การท ากิจกรรมในบ้าน เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รดน้ าต้นไม้ ออกก าลังกาย 
     3. ครูคอยกระตุ้นโดยการโทรหาเด็กเพ่ือให้ก าลังใจเด็กในการท ากิจกรรม 
     4. หาเกมการศึกษาส่งเป็นลิ้งค์ให้ผู้ปกครองพาเล่นเกมที่ส่งให้เพ่ือผ่อนคลายและเป็นการ
ฝึกสมองให้เด็กด้วย 
     5. ครู มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดท า
หลักสูตรที่ดีของสถานศึกษา การเตรียมการสอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
น่าสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพ่ือพัฒนาการสอน  มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหามากขึ้น ทั้งการผลิตสื่อ การออกแบบวิธีการท างานกับผู้ปกครอง โดยสามารถออกแบบวิธีการท างาน 
เช่น ท าสื่อการสอน ใบงาน คู่มือหรือคลิปอธิบายการใช้สื่อการสอนส่งให้กับผู้ปกครอง จัดอบรมอธิบายการใช้
สื่อการสอนให้กับลูก วิธีการวัดผล ให้แก่ผู้ปกครอง ท าแผนการลงเยี่ยมบ้านและการติดตาม 
     6. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
สามารถแนะน าหลักการให้ครูทุกคนหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน จะท าให้ครูเกิดมุมมองใหม่ๆ และเลือกใช้
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วิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยยุคดิจิทัล ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนเป็นระบบและต่อเนื่อง  หาแรงจูงใจที่จะท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้ รับผิดชอบได้ และ
กระตุ้นครูให้เกิดพฤติกรรมการท างานอันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล 
     7. โรงเรียนควรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและ
มีการกระจายอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการสนทนาเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับเพ่ือร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา 
     8. ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  และต้องคอยช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
ดังนั้น พ่อแม่อาจจะต้องยอมเสียสละเวลาเพื่ออยู่กับเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความสุขจากการเรียนรู้ ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพราะเด็กวัยนี้ต้องการอยู่กับพ่อแม่ ต้องการความรักความเอาใจใส่ ได้ใช้โอกาสนี้ในการพาลูกเล่น ฝึก
ท างานบ้านเพ่ือพัฒนาทักษะร่างกาย ทักษะชีวิต และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว ในครอบครัวขนาด
ใหญ่ที่มี พ่อ แม่ ตา ยาย ปู่ ย่า เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลายและสร้างสาย
สัมพันธ์ในครอบครัวมากข้ึน 
    9. เด็ก เป็นผู้ที่ต้องรับองค์ความรู้ และเพ่ือพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้เกิดความพร้อมทั้ง 
4 ด้าน โดยทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
    10. ชุมชน การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในสถานการณ์ไม่ปกติ หนุนเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
จัดเตรียมพร้อมพ้ืนที่การเล่นในชุมชนให้พร้อม มีระบบป้องกันโควิด 19 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Demand     
    1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง เช่นผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ 
DLTV.ac.th, You-tube, ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
    2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
    3. ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก 
    4. ครูสามารถพัฒนาตัวเองในการจัดท าสื่อเทคโนโลยี คลิปวิดีโอ ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Line     
    1. ครูแนะน าผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงผู้ปกครองไม่พร้อมเพราะต้อง
ออกไปท างานให้พาเด็กดูในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพราะคลิปการสอน เป็นลิงค์ สามารถเปิดดูเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
    2. ครูแนะน าให้ผู้ปกครองให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ในการอยู่บ้าน  
การท ากิจกรรมในบ้าน เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รดน้ าต้นไม้ ออกก าลังกาย 
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    3. ครูคอยกระตุ้นโดยการโทรหาเด็กเพ่ือให้ก าลังใจเด็กในการท ากิจกรรม 
    4. หาเกมการศึกษาส่งเป็นลิ้งค์ให้ผู้ปกครองพาเล่นเกมที่ส่งให้เพ่ือผ่อนคลายและเป็นการฝึก
สมองให้เด็กด้วย 
    5. ครู มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดท า
หลักสูตรที่ดีของสถานศึกษา การเตรียมการสอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
น่าสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพ่ือพัฒนาการสอน  มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหามากขึ้น ทั้งการผลิตสื่อ การออกแบบวิธีการท างานกับผู้ปกครอง โดยสามารถออกแบบวิธีการท างาน 
เช่น ท าสื่อการสอน ใบงาน คู่มือหรือคลิปอธิบายการใช้สื่อการสอนส่งให้กับผู้ปกครอง จัดอบรมอธิบายการใช้
สื่อการสอนให้กับลูก วิธีการวัดผล ให้แก่ผู้ปกครอง ท าแผนการลงเยี่ยมบ้านและการติดตาม 
    6. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถ
แนะน าหลักการให้ครูทุกคนหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน จะท าให้ครูเกิดมุมมองใหม่ๆ และเลือกใช้วิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยยุคดิจิทัล ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนเป็นระบบและต่อเนื่อง หาแรงจูงใจที่จะท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้ รับผิดชอบได้ และกระตุ้นครู
ให้เกิดพฤติกรรมการท างานอันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล 
    7. โรงเรียนควรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมี
การกระจายอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการสนทนาเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับเพ่ือร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา 
    8. ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  และต้องคอยช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
ดังนั้น พ่อแม่อาจจะต้องยอมเสียสละเวลาเพื่ออยู่กับเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความสุขจากการเรียนรู้ ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพราะเด็กวัยนี้ต้องการอยู่กับพ่อแม่ ต้องการความรักความเอาใจใส่ ได้ใช้โอกาสนี้ในการพาลูกเล่น ฝึก
ท างานบ้านเพ่ือพัฒนาทักษะร่างกาย ทักษะชีวิต และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว ในครอบครัวขนาด
ใหญ่ที่มี พ่อ แม่ ตา ยาย ปู่ ย่า เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลายและสร้างสาย
สัมพันธ์ในครอบครัวมากข้ึน 
    9. เด็ก เป็นผู้ที่ต้องรับองค์ความรู้ และเพ่ือพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้เกิดความพร้อมทั้ง 
4 ด้าน โดยทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
    10.ชุมชน การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในสถานการณ์ไม่ปกติ หนุนเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
จัดเตรียมพร้อมพ้ืนที่การเล่นในชุมชนให้พร้อม มีระบบป้องกันโควิด 19 
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  ระดับประถมศึกษา 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand     
    1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวชี้วัดต้องรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วน
ตัวชี้วัดควรรู้จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
    2. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนให้มากขึ้น 
    3. ไปเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    4. ประสานขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดย
ครูอาจจะต้องเพ่ิมวิธีการสอน หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในการสอนแนะน าบุตรหลาน 
    5. จัดท าคู่มือหรือใบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถตอบค าถามหรือ
อธิบายใบงานให้เรียนฟัง 
    6. ให้นักเรียนเรียนรู้จากหนังสือเรียน ถ้ามีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูผู้สอนใน
กลุ่มไลน์ของแต่ละวิชาได้ 
    7. ลดภาระในการจัดซื้อกระดาษท าใบงานให้นักเรียนท างานแบบฝึกหัดลงในสมุด 
    8. ครูท าการส ารวจข้อมูลเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
    9. ครูผู้สอนจะด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบงานกับนักเรียนในทุกๆสัปดาห์ 
    10. บันทึกวิดีโอความรู้สั้นๆ ลงไปในกลุ่มไลน์ที่ใช้ติดต่อกับนักเรียนเพื่ออธิบายเนื้อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  On Demand     
    1. ครูท าการส ารวจข้อมูลเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
    2. ครูผู้สอนจะด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบงานกับนักเรียนในทุกๆสัปดาห์ 
    3. บันทึกวิดีโอความรู้สั้นๆ ลงไปในกลุ่มไลน์ที่ใช้ติดต่อกับนักเรียนเพื่ออธิบายเนื้อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
    4. แนะน าให้นักเรียนมาสืบค้นข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ เล่น ของ กสทช. หรือแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพิ่มเติม 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Line     
    1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวชี้วัดต้องรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วน
ตัวชี้วัดควรรู้จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
    2. วางแผนระบบการสอน ไม่ว่าจะเรียนผ่านอุปกรณ์ใดก็ตามเพ่ือให้คุณภาพการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพไม่ติดขัด ครูหาโปรแกรมหรือ แอพพลิเคชัน บันทึกการสอนหรือกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาย้อนหลัง 
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    3. แนะน าให้นักเรียนมีอุปกรณ์แต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไปขอแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต
กับเพ่ือน และแนะน าให้นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ไปเรียนกับเพ่ือนที่บ้านอยู่ใกล้กัน 
    4. ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
การใช้สื่อเทคนิคการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยสร้างความดึงดูดและความสนใจให้กับผู้เรียน 
    5. นักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่าย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ on line 
หรือ on demand เช่น Google meet, messenger, line, Google site หรือ Google 
    6. ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องหรือนักเรียนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นรูปแบบ On hand แทน 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Air     
    1. ผู้เรียนรับชมการออกอากาศผ่านเครื่องรับโทรทัศน์  ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนนั่งเรียนใน
ห้องเรียน ง่ายต่อการเข้าเรียน สามารถรับชมได้มากกว่า 1 ครั้ง 
    2. จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับการรับชม
ถ้ารับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ไม่สามารถดูวิดีโอที่สอนซ้ าได้ 
    3. ต้องมีผู้ปกครองคอยก ากับดูแลการเรียนของนักเรียน  ถ้าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนไม่
สามารถสอบถามครูจากต้นทางได้  ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน 
    4.นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ได้เรียนกับครูต้นทางหลายๆ คน และมีสื่อการเรียนการ
สอนครบถ้วนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Site    
    1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด 
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand    
    1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวชี้วัดต้องรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วน
ตัวชี้วัดควรรู้จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
    2. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนให้มากขึ้น 
    3. ไปเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    4. ประสานขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดย
ครูอาจจะต้องเพ่ิมวิธีการสอน หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในการสอนแนะน าบุตรหลาน 
    5. จัดท าคู่มือหรือใบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถตอบค าถามหรือ
อธิบายใบงานให้เรียนฟัง 
    6. ให้นักเรียนเรียนรู้จากหนังสือเรียน ถ้ามีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูผู้สอนใน
กลุ่มไลน์ของแต่ละวิชาได้ 
    7. ลดภาระในการจัดซื้อกระดาษท าใบงานให้นักเรียนท างานแบบฝึกหัดลงในสมุด 
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   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Demand     
    1. ครูท าการส ารวจข้อมูลเยี่ยมบ้าน รับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
    2. ครูผู้สอนจะด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบงานกับนักเรียนในทุกๆสัปดาห์ 
    3. บันทึกวิดีโอความรู้สั้นๆ ลงไปในกลุ่มไลน์ที่ใช้ติดต่อกับนักเรียนเพื่ออธิบายเนื้อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
    4. แนะน าให้นักเรียนมาสืบค้นข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ เล่น ของ กสทช. หรือแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพิ่มเติม 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Line     
    1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตัวชี้วัดต้องรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วน
ตัวชี้วัดควรรู้จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการตามความเหมาะสมและสภาพบริบท 
    2. วางแผนระบบการสอน ไม่ว่าจะเรียนผ่านอุปกรณ์ใดก็ตามเพ่ือให้คุณภาพการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพไม่ติดขัด ครูหาโปรแกรมหรือ แอพพลิเคชัน บันทึกการสอนหรือกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาย้อนหลัง 
    3. แนะน าให้นักเรียนมีอุปกรณ์แต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไปขอแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต
กับเพ่ือน และแนะน าให้นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ไปเรียนกับเพ่ือนที่บ้านอยู่ใกล้กัน 
    4. ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
การใช้สื่อเทคนิคการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยสร้างความดึงดูดและความสนใจให้กับผู้เรียน 
    5. นักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่าย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ on line 
หรือ on demand เช่น Google meet, messenger, line, Google site หรือ Google 
    6. ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องหรือนักเรียนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นรูปแบบ On hand แทน 
    7. สร้างความตะหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
โดยเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเตรียมตัวที่จะไปศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ต้องขยันศึกษาหาความรู้ ขยัน 
ใฝ่เรียน 
    8. ขอสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก 
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Site      
    1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 
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   3. แนวทางการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสถานการณก์ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น 
    ระดับปฐมวัย 
    1. ครูแนะน าผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงผู้ปกครองไม่พร้อมเพราะต้อง
ออกไปท างานให้พาเด็กดูในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพราะคลิปการสอน เป็นลิงค์ สามารถเปิดดูเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
    2. ครูแนะน าให้ผู้ปกครองให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ในการอยู่บ้าน การท ากิจกรรมในบ้าน 
เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รดน้ าต้นไม้ ออกก าลังกาย 
    3. ครูคอยกระตุ้นโดยการโทรหาเด็กเพ่ือให้ก าลังใจเด็กในการท ากิจกรรม 
    4. หาเกมการศึกษาส่งเป็นลิ้งค์ให้ผู้ปกครองพาเล่นเกมที่ส่งให้เพ่ือผ่อนคลายและเป็นการฝึก
สมองให้เด็กด้วย 
    5. ครู มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดท า
หลักสูตรที่ดีของสถานศึกษา การเตรียมการสอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
น่าสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพ่ือพัฒนาการสอน  มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหามากขึ้น ทั้งการผลิตสื่อ การออกแบบวิธีการท างานกับผู้ปกครอง โดยสามารถออกแบบวิธีการท างาน 
เช่น ท าสื่อการสอน ใบงาน คู่มือหรือคลิปอธิบายการใช้สื่อการสอนส่งให้กับผู้ปกครอง จัดอบรมอธิบายการใช้
สื่อการสอนให้กับลูก วิธีการวัดผล ให้แก่ผู้ปกครอง ท าแผนการลงเยี่ยมบ้านและการติดตาม 
    6. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถ
แนะน าหลักการให้ครูทุกคนหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน จะท าให้ครูเกิดมุมมองใหม่ๆ และเลือกใช้วิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยยุคดิจิทัล ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนเป็นระบบและต่อเนื่อง  หาแรงจูงใจที่จะท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้ รับผิดชอบได้ และกระตุ้นครู
ให้เกิดพฤติกรรมการท างานอันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล 
    7. โรงเรียนควรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมี
การกระจายอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการสนทนาเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับเพ่ือร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา 
    8. ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  และต้องคอยช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
ดังนั้น พ่อแม่อาจจะต้องยอมเสียสละเวลาเพื่ออยู่กับเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความสุขจากการเรียนรู้ ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพราะเด็กวัยนี้ต้องการอยู่กับพ่อแม่ ต้องการความรักความเอาใจใส่ ได้ใช้โอกาสนี้ในการพาลูกเล่น ฝึก
ท างานบ้านเพ่ือพัฒนาทักษะร่างกาย ทักษะชีวิต และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว ในครอบครัวขนาด
ใหญ่ที่มี พ่อ แม่ ตา ยาย ปู่ ย่า เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลายและสร้างสาย
สัมพันธ์ในครอบครัวมากข้ึน 
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    9. เด็กเป็นผู้ที่ต้องรับองค์ความรู้ และเพ่ือพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้เกิดความพร้อมทั้ง 4 
ด้าน โดยทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
จะต้องมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
    10. ชุมชน การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในสถานการณ์ไม่ปกติ หนุนเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
จัดเตรียมพร้อมพ้ืนที่การเล่นในชุมชนให้พร้อม มีระบบป้องกันโควิด 19 
   ระดับประถมศึกษา 
    1. ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
     1.1 จัดการเรียนแบบ online on hand และ on demand 
     1.2 ก าหนดตารางเรียน เวลาให้ชัดเจน 
     1.3 ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในการติดตามนักเรียน เข้าเรียน  
     1.4 ออกเยี่ยมบ้าน 
     1.5 จัดเตรียมใบงานให้เพียงพอ กรณี รูปแบบ on hand 
     1.6 สร้างความตระหนัก ตามหลัก เน้น ย้ า ซ้ า ทวนกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1.7 ควรรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
    2. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 
     2.1 ครูชี้แจง ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
     2.2 ใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์และโทรศัพท์ 
     2.3 ให้ความรู้กับผู้เรียนด้านความปลอดภัย 
     2.4 โรงเรียนด าเนินการจัดส่งเอกสารถึงบ้านนักเรียน 
     2.5 ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นในการป้องกันก ากับติดตามทุกด้าน 
    3. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงข้ึน 
     3.1 ครูให้ข้อมูลในส่วนที่ต้องพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
     3.2 สอนให้เด็กมีเป้าหมายชีวิต หากิจกรรมที่กระตุ้น ความสนใจ ในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
/ประสานผู้ปกครอง 
     3.3 มีโรงเรียนประจ าที่คนไม่มีทุนน้อยสามารถเรียนได้ 
     3.4 ใช้กิจกรรมแนะแนว 
     3.5 ด าเนินการสอบรายบุคคล 
     3.6 ปรับเกณฑ์การสอบ 
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   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1. ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
     1.1 โรงเรียนควรร่วมมือกันระหว่างครู และ ผู้ปกครองในการเสริมสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน และร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของครูและโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
     1.2 โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้ง
การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต   และจัดตั้งศูนย์ตัวแทนของชุมชนในการดูแลการเรียนรู้เป็นกลุ่มของผู้เรียน
เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาส 
     1.3 ครูควรเสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
     1.4  ครูควรเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิค ๑๙ 
     1.5 ครูควรสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้  และควรมีระบบ
ติดตามนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และให้ค าปรึกษาแนะน าการเรียนและการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม 
    2. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 
     2.1 โรงเรียนควรจัดท าคู่มือนักเรียนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปลอดภัย และจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว หรือสถานที่เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค 
      2.2 โรงเรียนควรอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานและการเข้ารับการ
บริการต่าง ๆ ของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมาประสานงาน  และควรติดตามการ
เรียนของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งความรู้และการรู้จักระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
     2.3 โรงเรียนควรประสานกับผู้น าชุมชนในการเผยแพร่ ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเฝ้าระวัง การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค 19 ทุก ๆสัปดาห์ 
ผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
     2.4  ครูควรให้ความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนการให้ข่าวสารสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนให้ปลอดภัยทุกๆ ด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโค
วิค 19 ผ่านช่องทางการติดต่อระหว่างครูกับผู้เรียนด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
    3. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงข้ึน 
     3.1 โรงเรียนควรมีระบบข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ครบทุกด้าน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการส่งต่อข้อมูลให้แก่คุณครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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     3.2 โรงเรียนควรประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จะรับช่วงต่อนักเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้นในการจัดหาข้อมูลที่จ าเป็น และจัดท าเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  ที่จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนได้รับทราบ 
     3.3 โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่รับผิดชอบเฉพาะในการให้การแนะแนวแก่
ผู้เรียนให้ครอบคลุมการบริการแก่ผู้เรียนทุกด้าน ตลอดจนให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีผู้เรียนสามารถจะประสานและเข้าถึง
การให้ค าปรึกษาแนะน าการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม   อีกท้ังให้มีการติดตามให้
นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
 

ตอนที่ 3 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  

     คณะผู้วิจัยไดน้ าเสนอน าข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในตอนที่ 2 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

การศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อจัดท า

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยน าเสนอรายละเอียดเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

 1. ด้านการบริหารจัดการ 
    ด้านบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
    ระดับปฐมวัย 
     1. โรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม 
     2. ควรมีแนวทางการปรับปรุงในการวัดวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  
4 ด้านให้เมาะสมกับช่วงวัย 
     3. ควรมีการประสานความร่วมมือในการวัดประเมินผลร่วมกันกับผู้ปกครอง เช่น  
การออกแบบการวัดการประเมินผล ให้ผู้ปกครองสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลร่วมกัน หรือให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผล 
   ระดับประถมศึกษา 
    1. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    2. ควรจัดคู่มือตัวชี้วัดต้องรู้ให้กับสถานศึกษา 
    3. ควร ก าหนดแนวทางให้สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง 
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและ
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เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุงเนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  ตาม
แนวทางดังนี้ 
        3.1. ควรมีปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ปรับลดเนื้อหาให้มีความกระชับ  
        3.2. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าทุกขั้นตอน 
        3.3. บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน 
        3.4.ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        3.5. เน้นทักษะชีวิตจากสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการช่วย
ท างานบ้านในครอบครัวที่ผู้เรียนสามารถท าได้ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    2. ควรจัดคู่มือตัวชี้วัดต้องรู้ให้กับสถานศึกษา 
    3. ควร ก าหนดแนวทางให้สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง 
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุงเนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ   
  ระดับปฐมวัย 
   1. ด้านการบริหารบุคลากร 
    1.1 ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
    1.2 สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในสภาวะการณ์ปกติ และ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
    1.3 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
    1.4 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอน  
    1.5 ควรมีการส่งเสริมให้ก าลังใจครูผู้สอน เพ่ือก ากับ ติดตาม ดูแลให้ก าลังใจในการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด 
    1.6 ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดภาระงานต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่
ละระดับชั้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกันของสถานศึกษา (ขนาดใหญ่) 
    1.7 ควรมีการส่งเสริมการผลิตสื่อ การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    1.8 ส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิยฐานะออนไลน์ 
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   2. ด้านวิธีการจัดการ 
    2.1 โรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม 

    2.2 ควรมีแนวทางการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้านให้

เหมาะสมกับช่วงวัย 

    2.3 ควรมีการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครอง แบบ 

Home Based Learning  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็นโค้ชให้ค าแนะน า  

ติดตาม  และมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผล  

    2.4 ควรส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019  มีการออกแบบกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อหาจุดดี จุด
ด้อยในการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือท าให้
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพบรรลุผลที่สุดท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโคโรนารวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กผู้ปกครองและตัวเองเป็นส าคัญ 
   3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 
    3.1 ควรจัดสรรวัสดุจากส่วนกลาง  ส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนหรือใบงานและ
อ่ืน ๆแก่ครู  ในปริมาณที่มากกว่าสถานการณ์ปกติ 
    3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมในด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  คือใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ 
    3.3 ควรระดมงบประมาณ  ทรัพยากร  และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ  และ
เหมาะสม  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา  ในด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
และจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 โรงเรียนควรมีการประชุมครู เพื่อสร้างแนวทางให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณให้ครูในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2 โรงเรียนควรจัดท าโครงการรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ
ป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   4.3 โรงเรียนได้มีข้อมูลความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนในด้านความต้องการต่างๆ ที่
ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 ระดับประถมศึกษา 
   1. ด้านบริหารบุคลากร 
    1.1 ควรมีส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการอบรมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน 
(ตลาดนัดออนไลน์) ในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    1.2 ควรมีส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
    1.3 ควรมีการอบรมประชุมครูผ่านช่องทาง โปรแกรม Zoom Meeting ทุกสัปดาห์อย่า
สม่ าเสมอ เพ่ือทราบปัญหาที่พบและช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน  
    1.4 โรงเรียนควรมีการอ านวยความสะดวกครบพร้อมทุกด้าน เช่น การจัดท าใบงาน การ
ถ่ายเอกสาร 
    1.5 สร้างขวัญและก าลังใจซึ่งกันและกันกับครูผู้สอนทุกคน  
    1.6 ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์ทดลองโดยการจัดท าคลิปเพื่อสอนนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติ พร้อม
รายงานผล 
    1.7 อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล การออกข้อสอบ แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
   2. ด้านบริหารจัดการ 
    2.1 ควรมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสถานศึกษา 

    2.2 ควรจัดคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้กับสถานศึกษา   

     2.3 ควรก าหนดแนวทางให้สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  โดยเน้นตัวชี้วดัที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ  ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของผู้เรียน  ท าหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงเก่ียวกับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิต  ให้

เหมาะสมกับบริบทและช่วงชั้นของผู้เรียน  ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

     2.4 ควรมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าทุกข้ันตอน 

   3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
   3.1 ควรจัดสรรวัสดุจากส่วนกลาง  ส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนหรือใบงานและ
อ่ืน ๆแก่ครู  ในปริมาณที่มากกว่าสถานการณ์ปกติ 
   3.2 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมในด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  คือใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Online , On hand ,On demand 
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   3.3 ควรระดมงบประมาณ  ทรัพยากร  และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ  และ
เหมาะสม  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา  ในด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
และจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. ด้านงบประมาณ 
    4.1 จัดท าโครงการรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือป้องกัน ควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.2 ส ารวจความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ในด้านความต้องการต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  on – hand การจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดรูปแบบการสอน เช่น   
กระดาษเอสี่  หมึกเครื่องปริ้น  แลกซีน  เป็นต้น  ออกบิลในการสั่งซื้ออุปกรณ์  พิจารณางบประมาณในการใช้
จ่าย 
    4.3 จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   4.4 ควรระดมงบประมาณ  ทรัพยากร  และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ  และ
เหมาะสม  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา  ในด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
และจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. ด้านบุคลากร 
    1.1 ควรมีส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการอบรมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน 
(ตลาดนัดออนไลน์) ในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    1.2 ควรมีส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
    1.3 ควรมีการอบรมประชุมครูผ่านช่องทาง โปรแกรม Zoom Meeting ทุกสัปดาห์อย่า
สม่ าเสมอ เพ่ือทราบปัญหาที่พบและช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน  
    1.4 โรงเรียนควรมีการอ านวยความสะดวกครบพร้อมทุกด้าน เช่น การจัดท าใบงาน การ
ถ่ายเอกสาร 
    1.5 สร้างขวัญและก าลังใจซึ่งกันและกันกับครูผู้สอนทุกคน  
    1.6 ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์ทดลองโดยการจัดท าคลิปเพื่อสอนนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติ พร้อม
รายงานผล 
    1.7 อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล การออกข้อสอบ แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
   2. ด้านวิธีการจัดการ 
  2.1 ควรก าหนดแนวทางให้สถานศึกษาสื่อสารสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้านการดูแล
ตนเองและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  2.2 ควรสร้างการรับรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ 
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  2.3 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียนสอน การ
ติดตาม การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครอง 
  2.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
  2.5 ลดความเครียดและภาระงาน เสริมสร้างกิจกรรมที่ผ่อนคลายแต่ได้ความรู้ตามและเกิด
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
  2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือลดภาระผู้ปกครอง 
  2.7 ควรให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุน สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  2.8 ควรใช้วิธีการจัดการที่หลากหลาย ตามความแตกต่างของบริบทแต่ละโรงเรียน 
  2.9 ควรก าหนดแนวทางให้สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  โดยเน้นตัวชี้วดัที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ  ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของผู้เรียน  ท าหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงเก่ียวกับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิต  ให้
เหมาะสมกับบริบทและช่วงชั้นของผู้เรียน  ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   2.10 ควรมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าทุกข้ันตอน 
  3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

   3.1 ควรจัดสรรวัสดุจากส่วนกลาง  ส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนหรือใบงานและ
อ่ืน ๆแก่ครู  ในปริมาณที่มากกว่าสถานการณ์ปกติ 
   3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมในด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  คือใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ 
   3.3 ควรระดมงบประมาณ  ทรัพยากร  และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ  และ
เหมาะสม  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา  ในด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
และจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 จัดสรรวัสดุจากส่วนกลาง ส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนหรือใบงานและอ่ืนๆ
แก่ครูในปริมาณที่มากกว่าสถานการณ์ปกติ 
   4.2 โรงเรียนควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยี  
   4.3 ควรจัดสรรวัสดุจากส่วนกลาง  ส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการเรียนหรือใบงานและ
อ่ืน ๆแก่ครู  ในปริมาณที่มากกว่าสถานการณ์ปกติ 
   4. ควรระดมงบประมาณ  ทรัพยากร  และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ  และ
เหมาะสม  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา  ในด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
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และจัดการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1. รูปแบบการจัดเรียนรู้แบบ On Site  
   1.1 ประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุง
เนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  
   1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
   1.3 เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดมาตรการและวิธีการด าเนินการการเปิดภาคเรียนรูปแบบ 
On Site 
   1.4 สถานศึกษาประเมินความพร้อมตนเองก่อนเปิดเรียน 
   1.5 จัดตั้งเป็นโรงเรียน Sandbox safety Zone in school 
   1.6 พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   1.7 ให้โรงเรียนจัดท าบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงสถานภาพความเป็นอยู่ 
สภาพปัญหา สภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง 
   1.8 ส่งเสริมให้ครูจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นการรับ- ส่ง ข้อมูลรวมถึงติดตามภารงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
   1.9 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ในการทดลอง การประกอบการเรียนการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ 
   1.10 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าหรือผลิตสื่อให้กับครู 
   1.11 จัดท าคลังความรู้ ,สื่อ, พร้อมงานให้กับสถานศึกษาเพ่ือน าไปเป็นสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   1.12 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผล 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  
   1.13 ควรส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิทยฐานะ 
   1.14 สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   1.15 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือกผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบ ให้กับแต่ละสถานศึกษาได้ใช้ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   1.16 ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการงานใช้อินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการเรียน 
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  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Demand   
   2.1 ประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุง
เนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  
   2.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
   2.3 พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   2.4 ให้โรงเรียนจัดท าบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงสถานภาพความเป็นอยู่ 
สภาพปัญหา สภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง 
   2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นการรับ- ส่ง ข้อมูลรวมถึงติดตามภารงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
   2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ในการทดลอง การประกอบการเรียนการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ 
   2.7 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าหรือผลิตสื่อให้กับครู 
   2.8 จัดท าคลังความรู้ ,สื่อ, พร้อมงานให้กับสถานศึกษาเพื่อน าไปเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2.9 ส่งเสริมครูในการท าสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Appication ต่างๆ 
   2.10 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอน  
   2.11 ควรส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิทยฐานะ 
   2.12 สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   2.13 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือกผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบ ให้กับแต่ละสถานศึกษาได้ใช้ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   2.14 ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการงานใช้อินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการเรียน 
  3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Line  (เล็ก กลาง ใหญ่) 
   3.1 ประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุง
เนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  
   3.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
   3.3 พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ครูใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
   3.4 จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมการสอนออนไลน์ให้ครูได้น าไปใช้ 
   3.5 ส่งเสริมครูในการท าสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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   3.6 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมออนไลน์ ในการท าคลิปวิดีโอสั้น ๆ การสอนเทคนิคต่าง ๆ ลง
ใน Tiktok , FB, IG, Youtube, เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
   3.7 หลักสูตรอบรมพัฒนาครูในการจัดท าห้องเรียนออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.8 ให้โรงเรียนจัดท าบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงสถานภาพความเป็นอยู่ 
สภาพปัญหา สภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง 
   3.9 ส่งเสริมให้ครูจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นการรับ- ส่ง ข้อมูลรวมถึงติดตามภารงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
   3.10 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการทดลอง การประกอบการเรียนการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ 
   3.11 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าหรือผลิตสื่อให้กับครู 
   3.12 จัดท าคลังความรู้ ,สื่อ, พร้อมงานให้กับสถานศึกษาเพ่ือน าไปเป็นสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   3.13 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผล 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  
   3.14 ควรส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิทยฐานะ 
   3.15 สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   3.16 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือกผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบ ให้กับแต่ละสถานศึกษาได้ใช้ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   3.17 ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการงานใช้อินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการเรียน 
  4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand   
   4.1 ประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุง
เนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  
   4.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
   4.3 สถานศึกษาประเมินความพร้อมตนเองก่อนเปิดเรียน 
   4.4 พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   4.5 ให้โรงเรียนจัดท าบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงสถานภาพความเป็นอยู่ 
สภาพปัญหา สภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง 
   4.6 ส่งเสริมให้ครูจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นการรับ- ส่ง ข้อมูลรวมถึงติดตามภารงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
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   4.7 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ในการทดลอง การประกอบการเรียนการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ 
   4.8 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าหรือผลิตสื่อให้กับครู 
   4.9 จัดท าคลังความรู้ ,สื่อ, พร้อมงานให้กับสถานศึกษาเพื่อน าไปเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
   4.10 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอน  
   4.11 ควรส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิทยฐานะ 
   4.12 สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   4.13 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือกผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบ ให้กับแต่ละสถานศึกษาได้ใช้ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   4.14 ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการงานใช้อินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการเรียน 
  5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Air   
   5.1 ประชุมวางแผนให้ความรู้ในการปรับปรุง บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนตัวชี้วัดควรรู้น าไปบูรณาการ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุง
เนื้อหาที่จ าเป็น จัดวิชาหลักเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืน ๆ บูรณาการ  
   5.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
   5.3 สถานศึกษาประเมินความพร้อมตนเองก่อนเปิดเรียน 
   5.4 พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5 
   5.5 ให้โรงเรียนจัดท าบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงสถานภาพความเป็นอยู่ 
สภาพปัญหา สภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง 

  5.6 ส่งเสริมให้ครูจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่าง 
หลากหลายเพื่อเป็นการรับ- ส่ง ข้อมูลรวมถึงติดตามภารงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
   5.7 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ในการทดลอง การประกอบการเรียนการสอน ผ่านคลิปวิดีโอ 
   5.8 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าหรือผลิตสื่อให้กับครู 
   5.9 จัดท าคลังความรู้ ,สื่อ, พร้อมงานให้กับสถานศึกษาเพื่อน าไปเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
   5.10 ควรมีการส่งเสริมการวัดและการประเมินผล 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  
   5.11 ควรส่งเสริมครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการมีวิทยฐานะ 
   5.12 สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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   5.13 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือกผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบ ให้กับแต่ละสถานศึกษาได้ใช้ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   5.14 ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการงานใช้อินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการเรียน 
 3. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ระดับปฐมวัย 
   1. ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
    1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักและชี้แจงท าความเข้าใจ
กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค ๑๙ 
    1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งมี
นวัตกรรมด้านการบริหาร ด้านกรจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพนักเรียน 
    1.3 ควรส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)  ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
    1.4 สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพของการ
ท างานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นผลงานปฏิบัติที่ดี 
    1.5 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียน เพ่ือแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ีมีความพร้อมมาก กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง  และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียน 
    1.6 หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ดูแลสถานศึกษาโดยให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ตลอดจนการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   2. ด้านการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 

    2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ควรตระหนัก เรื่องความปลอดภัยของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ  
    2.2 สถานศึกษาควรมีการคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากรด าเนินการเยี่ยมบ้านเพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
    2.3 สถานศึกษาควรจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.4 สถานศึกษาควรสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมและบริบทของนักเรียนทั้งที่บ้านและสถานศึกษา 
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   3. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านการส่งผ่านนักเรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 

    3.1 สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิค 19 
    3.2 สถานศึกษาควรสอนให้เด็กมีเป้าหมายชีวิต หากิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจ ในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น/ ประสานผู้ปกครอง 
    3.3 สถานศึกษาสื่อสารกับผู้ปกครองถึงรูปแบบหรือแนวทางในการด้านการติดตามส่งต่อ
การเรียนรู้จากระดับปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษา 
    ระดับประถมศึกษา  
     1. ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
    1.1 สถานศึกษาควรจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของตนเอง
เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
    1.2 สถานศึกษาควรส ารวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเลือกรูปแบบการ
เรียนที่เหมาะสม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่หมาะสมกับบริบทและเน้นทักษะชีวิต 
    1.3 สถานศึกษาควรด าเนินการประชุมครูและบุคลากร เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
    1.4 สถานศึกษาควรส ารวจความต้องการ ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
อาทิ อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต ด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    1.5 สถานศึกษาควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE, ON-DEMAND, ONAIR 
ส าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
    1.6 สถานศึกษาควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-HAND ส าหรับนักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
    1.7 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน  ครูจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย / เร้าความสนใจ  สร้างความตระหนัก ตามหลัก เน้น ย้ า ซ้ า ทวน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
    1.8 หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ดูแลสถานศึกษาโดยให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ตลอดจนการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 

    2.1 สถานศึกษาควรจัดท าประกาศมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด 
    2.2 สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ทราบแนวปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษา เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศเสียง
ตามสาย แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทางกลุ่ม line และ facebook เว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น 
    2.3 สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้มีความ
สะอาดสวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ 
    2.4 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองหรือ
ญาติที่ใกล้ชิดเป็นกลุ่มผู้สัมผัสโรค กลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    2.5 สถานศึกษาจัดหาอุปกรณ์การคัดกรอง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
    2.6 สถานศึกษาควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่
มีผู้ปกครองหรือญาติที่ใกล้ชิดเป็นกลุ่มผู้สัมผัสโรค กลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 3. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านการส่งผ่านนักเรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
 3.1 สถานศึกษามีสื่อสารรูปแบบหรือแนวทางในการด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
โดยประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การศึกษาต่อให้ตรงตามความ
ต้องการ ความถนัด ความรู้ความสามารถ และสภาพครอบครัว 

    3.2 สถานศึกษาเชิญชวนหรือตอบรับการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถานศึกษาเครือข่าย
กับนักเรียนโดยตรงและทางออนไลน์ในการเตรียมตัวสู่ระดับชั้นสูง 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
    3.3 สถานศึกษาควรปรับเกณฑ์การประเมินผลด าเนินการสอบรายบุคคล 
    3.4 บุคลากรครูควรให้ข้อมูลในส่วนที่ต้องพัฒนาทั้งในด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะ
ส่งต่อข้อมูล ของนักเรียนให้กับครูที่สอนในระดับถัดไป 
    3.5 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบแนะแนว ใช้กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การศึกษาต่อ 
    3.6 สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาต่อให้ตรงตาม
ความต้องการ ความถนัด ความรู้ความสามารถ และสภาพของครอบครัว 
    3.7 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการติดตามนักเรียนเพ่ือส่งต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   1. ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 

    1.1 สถาศึกษาควรส่งเสริม  สร้างความตระหนักและชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองใน
การจัดการเรยีนรู้ในสถานการณ์โควิค 19 
    1.2 สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
    1.3 สนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างนักเรียนมีอิสระทางความคิด และสามารถ
จัดการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
    1.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ชุมชนหรือหน่วยงานใน
พ้ืนที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ รวมทั้งการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต   และจัดตั้งศูนย์ตัวแทนของชุมชนในการดูแลการเรียนรู้เป็น
กลุ่มของนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส 
    1.5 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน  และมีเทคนิควิธีการสอนที่ดึงดูดความสนใจนักเรียน และใช้การเสริมแรง
ทางบวกที่เสริมสร้างก าลังใจแก่นักเรียน 
    1.6 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้ช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับนักเรียนได้
ทั่วถึงและนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงหรือสามารถรับค าแนะน าหรือปรึกษาได้ตลอดเวลา 
    1.7 สถานศึกษาควรสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
    1.8 หน่วยงานต้นสังกัด ก ากับ ดูแลสถานศึกษาโดยให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ตลอดจนการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 

    2.1 สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือส าหรับนักเรียนในการปฏิบัติตนตนให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19  
    2.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้จัดท าคู่มือส าหรับนักเรียนในการปฏิบัติตนตนให้
เหมาะสมและปลอดภัยความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้ 
    2.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้จัดตั้งระบบการการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์  เพ่ือ
ประสานงานและการเข้ารับการบริการต่าง ๆ แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมา
ประสานงาน  และใช้ติดตามพฤติกรรมนักเรียนให้รู้จักระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
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    2.4 สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนในการเผยแพร่ ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเฝ้าระวัง การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค 19 ทุก ๆ สัปดาห์ 
ผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
    2.5 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อหรือ สารสนเทศ ที่เป็นข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือสื่อสารกับนักเรียนให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคระบาด  
   3. ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือด้านการส่งผ่านนักเรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 

    3.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครบ
ทุกด้าน เพ่ือจัดส่งต่อข้อมูลให้แก่คุณครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
    3.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จะรับช่วง
ต่อนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นในการจัดหาข้อมูลที่จ าเป็น และจัดท าเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น  ที่จะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลและเป็นตัวเลือกในแนวทางท่ีหลากหลาย 
    3.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเสริมสร้างงานแนะแนวของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมการบริการแก่นักเรียนทุกด้าน ตลอดจนให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีนักเรียน
สามารถจะประสานและเข้าถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
    3.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชน มีการติดตาม 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมแบ่งปันทรัพยากรในชุมชน 
    3.5 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบแนะแนว ใช้กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การศึกษาต่อ 
    3.6 สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาต่อให้ตรงตาม
ความต้องการ ความถนัด ความรู้ความสามารถ และสภาพของครอบครัว 
    3.7 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการติดตามนักเรียนเพ่ือส่งต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          2. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          3. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ประกอบด้วย 3 ระยะดังนี้  

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจัดท าเป็นสารสนเทศด้านข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1   

ระยะที่ 2 การก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินยกร่างแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ

เรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก จากนั้นน าไปให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัด

การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming)  

 

ระยะที่ 3 จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในระดับระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คณะผู้วิจัยน าข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัด 

การเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและ

การสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด

การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยไดส้รุปผลการวิจัยในประเด็น ดังนี้ 
 1. สภาพข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1  ด้านขนาด ระดับการจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปรากฏดังนี้ 

 1.1 สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนทั่วไป จ านวน 175 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 65 
แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง 

 1.2 สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง เป็นสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง
จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาและโรงเรียนบ้าน.... 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาลักษณะต่าง ๆ ในสถานการณ์ การแพรระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้  

 2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 65 แห่ง  
  2.1.1 ไมม่ีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.1.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 65 แห่ง  
  2.1.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 4 แห่ง  
  2.1.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 9 แห่ง  
  2.1.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 1 แห่ง 
  2.1.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  6 แห่ง 
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 2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 103 แห่ง  
  2.2.1 ไมม่ีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.2.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 103 แห่ง  
  2.2.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 7 แห่ง  
  2.2.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 2 แห่ง  
  2.2.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 13 แห่ง  
  2.2.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  16 แห่ง 
 2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 5 แห่ง  
  2.2.1 ไมม่ีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  
  2.3.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND มีจ านวน 7 แห่ง  
  2.3.3 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-AIR มีจ านวน 2 แห่ง  
  2.3.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ON-DEMAND มีจ านวน 4 แห่ง  
  2.3.5 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE มีจ านวน 5 แห่ง 
  2.2.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน มีจ านวน  5 แห่ง 
3. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความคลายคลึงกัน 
เนื่องจากมีบริบทใกล้เคียงกัน สรุปไดด้ังนี้ 

 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยยึดปัจจัยการบริหาร 4 M (Man, Money, Material,  
Management) 

  3.1.1 ด้านบุคคล (Man) สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคคลตามบริบทโดย 
เนนความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

  3.1.2 ด้านงบประมาณ (Money) สถานศึกษาไดป้รับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเงินอุดหนุน  
และมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามวัตถุประสงคและคุ้มคาที่สุด 

  3.1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Material) สถานศึกษาได้จัดหาสื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเท่าทีจ่ าเป็นก่อน และไดร้ับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนเพียงเล็กน้อย แต่ไมเ่พียงพอ 

  3.1.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) สถานศึกษาไดบ้ริหารจัดการตามมาตรการและ 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

 3.2 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND เป็นหลัก และเสริมแบบ ONLINE, 
 ON-AIR, ON-DEMAND ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพรอมตามบริบทปัญหาที่พบเกิดจากทั้ง
นักเรียนและสภาพครอบครัวของนักเรียนไมพ่รอม จึงแกไขโดยให้ครูและบุคลากรออกติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียน หรือประสานงานกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3.3 สถานศึกษาได้ด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยการคัดกรองนักเรียน เพื่อแบ่งกลุ่มหรือ 
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ประเภทนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล มอบเงินค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริม (นม) และใบความรูใบงาน ก ากับติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 4. แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ แบ่ง 3 ด้าน ดังนี้ 
  4.1 แนวทางการบริหารจัดการ โดยยึดปัจจัยการบริหาร 4M ประกอบด้วย 
   4.1.1 ด้านบุคคล (Man) 
    1) รูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคคล โดยการสร้างความตระหนัก พัฒนา
ความรูความสามารถบุคลากร ก าหนดกรอบการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานรับผิดชอบ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นส าคัญ 
    2) ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน โดยอ านวยการ ประสาน  
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
    3) รูปแบบหรือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม 
สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร่วมกัน และพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    4) รูปแบบหรือแนวทางในการจัดการของสถานศึกษาเพ่ือให้มีครูและบุคลากรเพียงพอ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยจัดครูและบุคลากรสอนคละชั้นให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรูหลัก ตามช่วง
ชั้นตามบริบทของสถานศึกษา 
   4.1.2 ด้านงบประมาณ (Money) 
    1) รูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณ ชี้แจงกรอบแนวทางการ
ใช้งบประมาณ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคลองเหมาะสมตามบริบทสถานศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
    2) ความต้องการการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรูจากทุกภาคส่วน  
    3) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการงบประมาณ เกิดจากแนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมีข้อจ ากัด จึงไมส่ะดวกและทันเวลาตามเหตุการณ และนโยบาย
การสนับสนุนงบประมาณไมเ่ป็นรูปธรรม 
    4) สถานศึกษาไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอน แตไ่ม่
เพียงพอและไมส่อดคลองตามความต้องการที่แท้จริง 
   4.1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Material) 
    1) รูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
    2) ความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน 
คือให้มีการพัฒนาคลังสื่อการเรียนรูให้หลากหลาย และพัฒนาสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพ 
    3) การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ได้รับ
การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก แต่ไมเ่พียงพอ 
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   4.1.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
    1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ควรกระจายอ านาจการบริหารของส านักงานศูนยบริหาร
สถานการณ์แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ศบค.) ไปยังหมูบ้าน เครือข่าย
สถานศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแนวปฏิบัติในการเปิดและปดสถานศึกษาให้สอดคลองกับสถานการณ์และ
บริบทของสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคลองกับบริบทอย่างแท้จริง 
    2) รูปแบบการนิเทศติดตาม เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศติดตามให้สอดคลองกับสถานการณแ์ละบริบท รวมทั้งติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 แนวทางการจัดการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  
   4.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบ ON-HAND ทุกระดับชั้น โดยเสริม
แบบ ONLINE, ON-AIR ส าหรับนักเรียนที่มีความพรอมด้านอุปกรณ์ และอินเทอรเน็ต ผสมผสานตามความ
เหมาะสมและบริบทของนักเรียน เนนกลุ่มสาระการเรียนรูหลัก 
   4.2.2 แนวทางในการพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูตามความพรอมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
   4.2.3 รูปแบบหรือแนวทางในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน โดยวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ทุกรูปแบบการสอน 
  4.3 แนวทางการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา 
   4.3.1 รูปแบบหรือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู โดยการพัฒนา
ระบบคัดกรองนักเรียน ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมสนับสนุนทุนและ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้ง ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   4.3.2 ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าเรียนโดยติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มที่มปีัญหาตามบริบทของสถานศึกษา 
   4.3.3 รูปแบบหรือแนวทางในการติดตามส่งต่อการเรียนรูจากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการพัฒนาระบบแนะแนว การศึกษาต่อ สร้างเครือข่ายศิษยเกา และ
ก าหนดแนวทางการติดตามนักเรียน 
   4.3.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยจัดท ามาตรการด้านความปลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ให้สอดคลองกับมาตรการ
ของศูนยควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูในสถาน 
ศึกษาและจัดหาอุปกรณใ์นการระวังป้องกันการติดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ให้เพียงพอ 
   4.3.5 แนวทางในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองหรือญาติที่ใกล้ชิดเป็นกลุ่มผู้สัมผัส
โรค กลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการเยี่ยมบ้าน และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ค าแนะน าในการดูแลความปลอดภัย 
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   4.3.6 แนวทางหรือนโยบายให้เครือข่ายผู้ปกครอง หรือญาติที่ใกล้ชิดของนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และประเมินผลการเรียนรูรว่มกัน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับ
ผู้ปกครอง และขอความร่วมมือ 
 5. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นกิจกรรมหรือ 
โครงการทีส่อดคล้องกับบริบทและพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับตามแนวทางการจัดการศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วย 
โรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าไม่มีโรงเรียนใดสามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ได ้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND, ON-LINE และ 
ON-DEMAND โดยไมม่ีการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ส่วนใหญ ่ใช้การสอนแบบ ON-HAND โดยการ
จัดท าเอกสาร ใบงาน ให้กับนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านและนัดผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับเอกสารที่โรงเรียน 
โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า รองลงมาคือใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ ON-LINE และการจัดการเรียนรู้ผ่าน
โทรทัศน์หรือออนแอร์ (ON-AIR) ซึ่งอาจกล่าวไดว้่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากจังหวัดสกลนครอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคที่ค่อนข้างรุนแรง เป็นกลุ่ม 
จังหวัดในพ้ืนที่สีแดง ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไม่
สามารถเปิดการเรียนการสอนไดต้ามปกติ ซึ่งการเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ นี้ เป็นไป
ตามแนวทางทีห่ลายประเทศได้ด าเนินการปิดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรครุนแรง เช่น 
ในหลาย ๆ มณฑลของ ประเทศแคนาดา (People for Education, 2020) และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีนโยบาย
ชัดเจนให้มีการ จัดการเรียนการสอนที่บ้านเป็นหลักในรูปแบบ Home Based Learning (HBL) (Ministry of 
Education, Singapore, 2020) ในขณะที่บางประเทศ เช่น ประเทศฟินแลนด์ ไมไ่ด้มีนโยบายให้ปิด
สถานศึกษา แต่มีเพียงแนะน าให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยพยายามก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้ออย่างรัดกุม (Finnish National Agency for Education, 2020) นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหลักคิดสู่การ
ปฏิบัติว่า “การเรียนรู้น าการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” และใช้การเรียนการสอน
ทางไกล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563) ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรกิติ์ ทองปรีชา (2563, บทคัดย่อ) ที่พบว่าผลการศึกษา พบว่าการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมในการ
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จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา เพ่ือความ
ปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการสภาการศึกษา 
วุฒิสภา (2563, บทสรุปผู้บริหาร) ที่ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทยว่า
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงหากเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณท์ี่เป็นอยู่ในตอนนี้ อาจส่งผลให้
เกิดปัญหาการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดีและสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบ ONLINE ได้อย่างทั่วถึง จึงควรให้ผู้เรียน
ในสถานศึกษาไดเ้รียนแบบ ONLINE ไปพลางก่อนและในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น สถานศึกษาต้องจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชา ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
โดยค านึงถึงเป้าหมาย คือตัวผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เรียน
เป็นหลัก ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันของกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดด้วยแต่จากการศึกษาพบว่ามีโรงเรียนบางแห่งที่
ไมส่ามารถใช้การจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีได้ หลายแห่ง มีปัญหาในเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และหลายแห่งไมท่ีวีที่สามารถรับสัญญาณจาก DLTV ได ้ผู้ปกครอง และนักเรียนยังขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอน Online ปัญหาการขาด
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทั้งในส่วนของครูและนักเรียน รวมทั้งปัญหาผู้ปกครองและ นักเรียนยังขาด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีนี้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ก็พบว่า ครู ผู้เรียน 
รวมถึงประชากรของญี่ปุ่นยังมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในระดับต่างๆ โรงเรียนรัฐบาลของญี่ปุ่นยังขาดความ
พร้อมในการจัดการด้านเทคโนโลยี เช่นกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2563)  
 2. แนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าโรงเรียนควรจะมีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในการด าเนินการ ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน เพ่ือสื่อสารสร้างขวัญก าลังใจ และสร้างตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2563, บทคัดย่อ) ที่พบว่า
ปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบมากที่สุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรม
ของ นักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้าน
ครอบครัว ยังท าให้นักเรียนบางส่วนต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2564, บทคัดย่อ) ที่พบว่าความไมพ่ร้อมในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์อย่าง
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต เป็นปัญหาส าหรับการเรียน ONLINE และนักเรียนส่วนใหญเ่รียน
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งการเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมีข้อจ ากัด 
อาทิ ขนาดหน้าจอที่เล็ก ข้อจ ากัดของโทรศัพท์ในการลงแอปพลิเคชั่นเพื่อการท าการบ้านส่งออนไลน์ และการ
เรียนเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า 
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1 คน จะต้องแบ่งปันการใช้อุปกรณ์ในการเรียน และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เพ่ือการเรียนออนไลน์ รวมถึง
ยังต้องมีภาระรายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้น (จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคนไทยที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่
ยังใช้ระบบเติมเงิน ขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีเพียง 9-10 ล้านคน) และผลส ารวจยังสะท้อนว่า 
กลุ่มผู้ปกครองผู้มีรายไดน้้อยจะเผชิญกับข้อจ ากัดที่สูงกว่าเมื่อบุตรหลานต้องเรียนออนไลน์ 
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควร 
ก าหนดนโยบายขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษากับหน่วยงาน ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในพื้นที่มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้าง/พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
จัดระบบและกระบวนการในการนิเทศ เพ่ือสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีวิธีติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนโดยใช้ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (2563) ที่พบว่าหน่วยงานต้นสังกัดควรให้สิทธิครูผู้สอน
ได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ และสภาพความพร้อมของห้องเรียนโดยเปิดโอกาสให้ครู
เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมระหว่าง กลุ่มผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญเพ่ือให้กระบวนการจัด
การศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรทีไ่ดบ้ัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ครูผู้สอนต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอน และบรรลุตัวชี้วัดรายวชิาที่
หลักสูตรก าหนดไมว่่าจะจัดการเรียนในรูปแบบใด แต่ต้องค านึงถึงผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าคัญ นอกจากนี้ 
ครูผู้สอนควรหารือกันในเรื่องการมอบหมายงานให้แก่ผู้เรียนเพื่อไมใ่ห้ เกิดการซ้ าซ้อนและเป็นภาระให้แก่
ผู้เรียนมากเกินสมควร พร้อมทั้งการปรับรูปแบบการประเมินให้ สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 
สถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งมีความสามารถในการ บริหารจัดการ และรักษาระยะห่างตามแนวทาง 
Social Distancing ไดเ้ป็นอย่างดี สถานศึกษาใดที่มี ความพร้อมควรจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ON SITE 
โดยที่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องบูรณาการการเรียน การสอนร่วมกัน เพราะหลักการจัดการศึกษาเป็นหลักการ
พัฒนามนุษย์ให้ เจริญทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสสอบถาม
และตอบประเด็นค าถามได้ทันที สามารถน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ไดต้ามหลักเกณฑ์การจบหลักสูตรของ 
สถานศึกษาเพ่ือไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อน และผู้ปกครองควรท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับรู้และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่าง สถานศึกษากับนักเรียนเพ่ือรับทราบแนวทางท าความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาท่ีจะด าเนินการ และควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
และติดตั้งโปรแกรมเพ่ือรองรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เรียนเท่าที่จะสามารถด าเนินการ
ไดเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและช่วยก ากับติดตามผู้เรียนให้เข้าร่วม
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การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลาที่ก าหนดและสังเกตปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว ส่วนนักเรียนจะต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูลและความเคลื่อนไหว ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ผ่านครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาเพ่ือจะได้ทันต่อการเตรียมการในการวางแผนศึกษา
เล่าเรียนผ่านวิธีการต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ในการน าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช้ปรับกล
ยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทมาก
ที่สุด  
   1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถน าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช้วางแผนการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
   1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในสถานการณว์ิกฤตอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความแตกต่างหลากหลาย 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษากี่รูปแบบ  
 (  ) On site   

(  ) On air      
(  ) On demand    
(  ) On line    
(  ) On hand     

  (  ) รูปแบบอื่น (ระบุ)...................................................................... 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อดีอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................. ............................................ 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อจ ากัดอย่างไร(กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย).................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาข้อจ ากัดอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
2. ด้านการบริหารจัดการเรยีนการสอน 
 2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................... .......................................... 
 2.2 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวก ก ากับ ควบคุมการจัดการศึกษาในแต่ละด้านต่อไปนี้ อย่างไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................................................................. .................... 
.......................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ............................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างไร.................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .......................................................... 
 

ส าหรับครูระดับปฐมวัย 
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 2.4 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้านต่อไปนี้ เป็นอย่าไร 
  1) ด้านบุคลากร....................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ...............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
3. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนตามรูปแบบท่ีจัดในประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร 
 3.1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู้................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.2 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.3 การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.4 ปัญหา อุปสรรคในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่อไปนี้ มีอะไรบ้าง โรงเรียนมีแนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละด้าน  อย่างไร 
  1) ด้านพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและคุณลักษณะ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
  2) ด้านความปลอดภัย............................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................... 

3) ด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น........................................................................... ......... 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนของท่าน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
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ระดับการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษากี่รูปแบบ  
 (  ) On site   

(  ) On air      
(  ) On demand    
(  ) On line    
(  ) On hand     

  (  ) รูปแบบอื่น (ระบุ)...................................................................... 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อดีอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อจ ากัดอย่างไร(กรณีมากกว่า 1 รปูแบบให้แยกอธิบาย).................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาข้อจ ากัดอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
2. ด้านการบริหารจัดการเรยีนการสอน 
 2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................... .......................................... 
 2.2 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวก ก ากับ ควบคุมการจัดการศึกษาในแต่ละด้านต่อไปนี้ อย่างไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................................................................. .................... 
.......................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ............................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างไร.................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................. ............... 
 

ส าหรับครูระดับ ป.1-3 
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 2.4 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้านต่อไปนี้ เป็นอย่าไร 
  1) ด้านบุคลากร......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ.......................................................................................................... ..................... 
.......................................................................... ...................................................................................................  
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก........................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
3. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนตามรูปแบบท่ีจัดในประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร 
 3.1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู้................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ....................................................................... 
 3.2 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 3.3 การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น...................................................................... .. 
........................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.4 ปัญหา อุปสรรคในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่อไปนี้ มีอะไรบ้าง โรงเรียนมีแนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละด้าน  อย่างไร 
  1) ด้านพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและคุณลักษณะ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านความปลอดภัย............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

3) ด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น.................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................ ................. 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนของท่าน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
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   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษากี่รูปแบบ  
 (  ) On site   

(  ) On air      
(  ) On demand    
(  ) On line    
(  ) On hand     

  (  ) รูปแบบอื่น (ระบุ)...................................................................... 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อดีอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)....................................................... 
............................................................................................................................................. ................................ 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อจ ากัดอย่างไร(กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย).................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาข้อจ ากัดอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
2. ด้านการบริหารจัดการเรยีนการสอน 
 2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2.2 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวก ก ากับ ควบคุมการจัดการศึกษาในแต่ละด้านต่อไปนี้ อย่างไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ............................................................... 
  2) ด้านวิธีการจัดการ.......................................................................................................... ..................... 
....................................................................................................................................................................... ...... 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก..................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .......................................................... 
 2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างไร.................................................. 
............................................................................... ..............................................................................................  
 2.4 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้านต่อไปนี้ เป็นอย่าไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ...................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................... 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก........................................................................................... . 
....................................................................... ......................................................................................................  
  4) ด้านงบประมาณ............................................................................................................... ................. 
.................................................................................................................................... ......................................... 
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3. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนตามรูปแบบท่ีจัดในประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร 
 3.1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู้................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.2 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.3 การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.4 ปัญหา อุปสรรคในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่อไปนี้ มีอะไรบ้าง โรงเรียนมีแนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละด้าน  อย่างไร 
  1) ด้านพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและคุณลักษณะ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ..................................................................................  
........................................................................................................ ..................................................................... 

3) ด้านความปลอดภัย ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนของท่าน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................. ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษากี่รูปแบบ  
 (  ) On site   

(  ) On air      
(  ) On demand    
(  ) On line    
(  ) On hand     

  (  ) รูปแบบอื่น (ระบุ)...................................................................... 
 รูปแบบที่ใช้มีข้อดีอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)....................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
 รูปแบบที่ใช้มีข้อจ ากัดอย่างไร(กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย).................................................. 
........................................................................................................................................................ ..................... 
 โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาข้อจ ากัดอย่างไร (กรณีมากกว่า 1 รูปแบบให้แยกอธิบาย)............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
2. ด้านการบริหารจัดการเรยีนการสอน 
 2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2.2 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวก ก ากับ ควบคุมการจัดการศึกษาในแต่ละด้านต่อไปนี้ อย่างไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านวิธีการจัดการ............................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ............................................................................................................... ................. 
.......................................................................... ...................................................................................................  
 2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างไร.................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2.4 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้านต่อไปนี้ เป็นอย่าไร 
  1) ด้านบุคลากร.................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ............................................................... 
  2) ด้านวิธีการจัดการ.......................................................................................................... ..................... 
....................................................................................................................................................................... ...... 
  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก..................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  4) ด้านงบประมาณ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
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3. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนตามรูปแบบท่ีจัดในประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร 
 3.1 การส่งเสริมด้านการเรียนรู้................................................................................................... ................... 
...................................................................................................................................................... ....................... 
 3.2 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ....................................................... 
 3.3 การส่งเสริมด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น...................................................................... .. 
................................................................... ..........................................................................................................  
 3.4 ปัญหา อุปสรรคในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่อไปนี้ มีอะไรบ้าง โรงเรียนมีแนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละด้าน  อย่างไร 
  1) ด้านพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและคุณลักษณะ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  2) ด้านการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ..................................................................................  
........................................................................................................ ..................................................................... 

3) ด้านความปลอดภัย ...........................................................................................................  
........................................................... ..................................................................................................................  
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนของท่าน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................. ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ที ่ 210   / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบาย 
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

********************************* 
  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการท าวิจัย
เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เพ่ือด าเนินการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบาย
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้
เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่ต่อไป  เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. นายไพรวัลย์  จันทะนะ     ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1                       ประธานกรรมการ 
 2. นายสท้าน  วารี            รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
 3. นายสมพร  หลิมเจริญ   ผอ. นิเทศ ติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต ๑                     กรรมการ 
 4. ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร     ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. คณะกรรมการด าเนินการ (คณะนักวิจัย) 
             2.๑ นายสท้าน  วารี            รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต ๑        ประธานกรรมการ 
  2.๒ นายสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ           รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑               กรรมการ 
      2.4 นายบรรพต  แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.5 นายธนศักดิ์  จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                        กรรมการ 
      2.6 นายไพบูรณ์  ค าภูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                        กรรมการ 
      2.7 นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.8 นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                     กรรมการ 
 

/2.9 นางกิ่งมณ.ี...   
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      2.9 นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.10 นางส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.11 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.12 นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                    กรรมการ 
      2.13 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.14 นางมัทนา  ศรีโยธา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.15 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.16 นางสาวจารุวรรณ  หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.17 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.18 ว่าที่ร.ต.หญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการ 
      2.19 นางสาวอนุสรา พิพิทธภัณฑ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร       กรรมการ 
      2.20 นางชมชนก ศรีพลพา      ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์                   กรรมการ 
      2.21 นายนิรัช เพชรพรรณ       ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)     กรรมการ 
      2.22 นายวิทยา  เมฆวัน         ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ                กรรมการ 
      2.23 ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑       กรรมการและเลขานุการ 
      2.24 นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      2.25 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่ ประชุมวางแผน ออกแบบ จัดท าเครื่องมือวิจัย ด าเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล สรุปผลการวิจัยและ
จัดท ารายงานผลการวิจัยตามเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

               3. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
             3.๑ นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ประธานกรรมการ  
  3.๒ นางนรินทร์ภัค  เวชกูล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
  3.๔ นางมณีรัตน์  อุปลี            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที ่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เก่ียงข้องจัดท าเอกสารและเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                    สั่ง ณ วันที่   13    กันยายน  พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
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ประชุมคณะนักวิจัยและคณะท างาน 
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การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการจัดสัมมนาอิงผู้เชียวชาญ 
 



niphon0163@gmail.com

www.sakonarea1.go.th


