
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก              
นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2
นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2  และนายเคน  อาจดวงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 2  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ให้คำแนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอดตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อย คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณนายนนทลักษณ์   พาลนาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลบ้านขาม  นางฑิฆัมพร  พูนผาด  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
หัวนาคำจรูญศิลป์ นายสวาท  น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง และนายศราวุธ   
ศรีประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณะ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลในการวิจัย และให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
  

    คณะผู้วิจัย                      
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

 
 
 



ชื่อเรื่อง   ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 กาฬสินธุ เขต 2 

ผูวิจัย  คณะผูวิจัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 

หนวยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 

ปท่ีพิมพ   2564 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ งหมายเพื่อ 1) เพื ่อวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลักษณะตาง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 2) เพื่อพัฒนาแนว

ทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2  

และ 3) เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1  วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จาก 165  โรงเรียน  นำข

อมูลมาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ข้ันท่ี 2 พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถาน

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย 

นักวิชาการ ผูบริหาร และครูผูเก่ียวของ จำนวน 25 คน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาทุกลักษณะ ในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ขั้นที่  3  จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการสัมมนาอิง        

ผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน  15 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสัมภาษณเชิง

ลึก แบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  และแบบบันทึกกรณีศกึษา  การวิเคราะห

ขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา   

 ผลการวิจัย พบวา   

  1.  สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  พบวา 

สถานศึกษาสวนใหญมีสภาพการจัดการศึกษาที่คลายคลึงกัน เนื่องจากมีบริบทที่ใกลเคยีงกัน ดังนี้ 

  1.1  ดานการบริหารจัดการ  ยึดปจจัยการบริหาร 4M ตามบริบทโดยเนนความ

ปลอดภัยเปนหลัก ดานบุคคลมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ           



ดานงบประมาณมีการเปลี่ยนแผนการใชจายงบประมาณ  ดานวัสดอุุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกมี

การจัดหาหนากากอนามัยและเจลลางมืออัลกอฮอลสำหรับมาไวบริการคณะครูและนักเรียน   

  1.2  ดานการจัดการเรียนรู  สวนใหญจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND           

เปนหลัก และสอนเสรมิแบบ ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND สำหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความ

พรอมตามบริบท ปญหาสวนใหญขาดอุปกรณในการเรียนรู สมารทโฟน และมีปญหาดานสัญญาณ

อินเทอรเน็ต   

  1.3  ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับบริบทและการเขาถึงการเรียนรูของนักเรียน ปญหาอุปสรรค สภาพทางครอบครัวของนักเรียนสวน

ใหญมีฐานะยากจน ทำใหขาดความพรอมดานสื่อ อุปกรณเทคโนโลยีในการเรียนรู 

 2.  แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา  สถานศึกษาสวนใหญมีบริบทที่ใกลเคียงกันดังนั้นจึงทำใหมีแนว

ทางการจัดการศึกษาที่คลายคลึงกัน ดังนี้  

  2.1  ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร สงเสริมครูและบุคลากรการศึกษาพัฒนา

ศักยภาพดานทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรูใหกับผูเรียน ดานงบประมาณประสาน 

งาน  แสวงหาแหลงทุน และการสนับสนุนจากหนวยงาน องคกร หรือภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูของนักเรียน  ดานวัสดุอุปกรณ จัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพ และสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มี

ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีเพียงพอ  ใหกับนักเรียนสำหรับใชเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 

  2.2  ดานการจัดการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อ

ออนไลนท่ีหลากหลาย วัดผลประเมินผลแบบยืดหยุนตามสภาพจริง   

  2.3  ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสรมิความเขาใจใหผูปกครอง มีความตระหนัก 

และใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 3.  ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษากาฬสินธุ เขต 2      

  3.1  ดานการบริหารจัดการ  

   1)  ดานบุคลากร หนวยงานตนสังกัดควรมีมาตรการในการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะ

ในการจัดการเรียนรูในการใชสื่อ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการใชแอฟพลิเคชันตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน  เชน  ZOOM, WebEX, 

Google Meet  ฯลฯ     

   2)  ดานงบประมาณ หนวยงานตนสังกัดควรมีการคำนวณคาใชจายรายหัวของ

นักเรียน และคาใชจายเพ่ิมเติมของผูปกครองของนักเรียน เชน คาอินเทอรเน็ต คาไฟฟา  ซึ่งจำเปนตอง

มีการเรียนรูโดยการใชรูปแบบออนไลน เพื่อจะสามารถจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและสอดคลองกับ

ความตองการแทจริง 



  3)  ดานวัสดุอุปกรณ กระทรวงศึกษาธิการควรจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพ และสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตที่เพียงพอ ใหกับนักเรียนสำหรับใชเพื่อการเรียนรูใน

รูปแบบตาง ๆ 

  4)  ดานการจัดการ สถานศึกษาควรสรางเครอืขายความรวมมือระหวางชุมชน โรงเรยีน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการศึกษา 

 3.2  ดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการจัดประสบการณใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็ก เชน  การทำใบงานใหนาสนใจ  

การสรางสื ่อและใบงานแบบออนไลน  การใชสื ่อ DLTV ประกอบการจัดประสบการณเรียนรู และ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ การเยี่ยมบาน และการรับ-สงใบงาน โดยใช Application 

ตาง ๆ เขามาชวย เชน Line  Facebook Google Form  Liveworksheet ฯลฯ 

 3.3  ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาควรสรางภาคีเครือขายความรวมมือกับ

เจาหนาที่ และหนวยงานสาธารสุขในระดับทองถิ่น เชน อสม.  สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล  ในการ

กำหนดมาตรการดานความปลอดภัยในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
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บทท่ี  1  
 

บทนำ 
 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจการเมืองสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและ“โรงเรียน”เป็นสถานที่อันดับแรก ๆ ที่ถูกประกาศ
ปิดส่งผลให้นักเรียนและครูหลายพันล้านคนทั่วโลกต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบใหม่ 
โดยนําระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่เรียกว่า “การเรียนการสอนออนไลน์”ซึ่งประเทศไทยก็นําวิธีการเรียน
การสอนออนไลน์มาใช้เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
กําหนดแม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัสก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ถูกตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพและความ
พร้อมของระบบการศึกษาไทยที่ไม่เพียงจะเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือดูแล
บุตรหลานในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่องดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนและตอกยํ้าภาพความ
เหลื่อมลํ้าของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียนที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อม
ในหลายด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าผู้เรียน
ในช่วงชั้นใดที่เหมาะกับการเรียนในรูปแบบดังกล่าว ประกอบกับการสะท้อนสภาพปัญหาจากผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ Onsite เพ่ือให้ผู้เรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่วน
การเรียนแบบ Online นั้น ให้เป็นการเรียนเสริมหรือเรียนในสาระวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับหรืออาจจะ
เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบางวิชาจะมีความเหมาะสมมากกว่า แม้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมี
ความพยายามจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุเลาเบาบางลง เมื่อวาง
แนวทางและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้วในทางหนึ่งแต่ปัญหาก็จะตามมา อีกทางหนึ่ง 
เช่น กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ ศึกษา
หาความรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ถูก 
ตั ้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาไทยที่ไม่เพียงจะเพิ ่มภาระให้กับ
ผู้ปกครอง ที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือดูแลบุตรหลานในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เรื ่อง
ดังกล่าวยังเป็นการสะท้อน และตอกยํ้าภาพความเหลื่อมลํ้าของสังคมไทยอีกด้วย กรณีการเลื่อนการเปิด
เทอมในภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นั้น ไม่ควรกำหนดให้ทุกสถานศึกษาเปิด
การเรียนการสอนพร้อมกันทั้งประเทศ แต่ควรต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
เหมาะสมของช่วงเวลาในการเปิดการเรียนการสอน เป็นรายพื้นที่และรายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มี
การระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอาจเปิดทำการสอนแบบปกติ ได้ก่อน แต่ต้องคำนึงถึงความพร้อมของ
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สถานศึกษา ผู้ปกครองผู้เรียน ชุมชน รวมถึงความต้องการในแต่ละพื้นที่ ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ด้วยกรณี
การจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน นั้น ให้เป็นสิทธิของสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการออกแบบ
วิธีการจัดการศึกษา เช่น การสลับเวลาเรียน การหาห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การแบ่งห้องเรียน เป็น
สองห้องใกล้กันแล้วสอนพร้อมกัน หรือแม้แต่การจัดการเรียนการสอนแบบ Onlineในบางวิชา โดย
คำนึงถึงตัว ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนกรณีที่จะให้สถานศึกษานานาชาติเปิดเทอมและจัดการศึกษาได้ใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ก่อนทุกโรงเรียนนั้น สถานศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงคือ พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะมีผู้เรียนส่วนหนึ่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากเปิดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการติดเชื้อและการแพร่กระจายของ
เชื้อเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับผู้เรียน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดีและสามารถ
เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบ Onlineได้อย่างทั่วถึงจึงควรให้ ผู้เรียนในสถานศึกษานานาชาติได้เรียน
แบบ Onlineไปพลางก่อน อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  สถานศึกษาต้องจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชา ตามที่หลักสูตร
กำหนด โดยคำนึงถึงเป้าหมายคือตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝ้าระวังและการ 
ป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดด้วย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษ,2564) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน                  
ให้เป็น“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้ 
1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ4) ด้านประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) ความปกติใหม่ (New Normal) เป็น
รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและ
แนวทางปฎิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถี
ใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร 
วิธีปฏิบัติ และการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและ
รุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถี
ดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจทดถอยทั่วโลกในช่วงต้นคิดถ้าศตวรรษที่ 21 ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติได้
กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และถูกนำมาใช้ในบริบทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล “New Normal” ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วง
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ปลายพ.ศ. 2562 ถึงพ.ศ. 2564 นั้นอธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจน
แพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมากจนกลายเป็นความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิธีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่
เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่ง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการ
จัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตรความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่ เดิมในหลายมิติ ทั้งใน
ด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสารการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
ใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของคนในสังคม (สุวิมล มธุรส, 2563) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็น
เรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content) 
อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้วมือ ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุก
เวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียนจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยัง
มีอยู่แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ทุกคนอาจคุ้นชินกับ
ภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากรวมตัวกันใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบการสอนเหมือนกัน และ
มีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพื ่อไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน  ในการเรียนรู ้ว ิถีใหม่นั้นเป้าหมายของ
การศึกษาอาจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปถึงจุดหมายได้ นัก เรียนบางคนอาจ
เรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอ แต่นักเรียนบางคนอาจชอบฟังครูบรรยาย เพราะรูปแบบ
การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันสถานศึกษาจึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนให้ไปได้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียน
การสอนหลังโควิด-19 (Social Distancing) และการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติ
ใหม่ (New Normal) มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
นั้นต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู ้ (Change Learning) เพื ่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษ,2564) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มุ่งความสำเร็จ ปัจจัยที่สนับสนุน
มีหลากหลายที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุผล เช่น หลักสูตรการเรียนรู้ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ  สื่อวัสดุ
สนับสนุน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ เทคนิควิธีการ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้นักวิจัยทำวิจัยเชิงพื้นที่ ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และ
การใช้ข้อมูลวิชาการหรือหลักฐานที่ได้จากการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย  สำนัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบาย
การเรียนรู้วิถีใหม่ขึ้น เพ่ือสร้างองค์วามรู้ และเพ่ิมศักยภาพด้านวิจัยของบุคลากรในสังกัด โดยใช้วิจัยเป็น
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ฐานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นการใช้กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน
และโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้การวิจัยและการมีส่วนร่วมเป็นไปในทิศทางที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเขตพื้นที่ตามความต้องการ
มากที่สุด เพื่อเป็นการทำงานเชิงรุกด้านการทำวิจัยเชิงพื้นที่เป็นการตอบโจทย์ นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 สนใจที่จะ
วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยการศึกษาหลักการ 
แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื ่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป 
 

2.  คำถามของการวิจัย   
 

 2.1  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2                     
มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis)  ด้านข้อดี  ข้อเสีย  
โอกาส อุปสรรค ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างไร 
           2.2  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2 มี
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 2.3  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีอะไรบ้าง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 3.1  เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis)  ด้านข้อดี  ข้อเสีย  โอกาส อุปสรรค 
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.2  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 3.3  เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 
  

 คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.  ด้านการบริหารจัดการ 
   2.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   3.  ด้านการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 4.2  ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามขั้นตอนในการวิจัย 
   ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะห์ SWOT  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  จำนวน  165  โรงเรียน 
   ขั้นตอนที่  2  การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  กำหนดแนวทางการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ในการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
     กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ  คณะวิจัย  นักวิชาการ  ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 
25  คน   
   ขั้นตอนที่  3  การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  จัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ  คณะวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 15  คน  

  4.3  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
    1)  สภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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   2)  แนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
   3)  ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

  4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
   ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2564 (เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2564)  
 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง การแตกนโยบาย
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี
การศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลักษณะโครงการหรือแผนงานย่อยที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงของหลักการ เหตุผลวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานงบประมาณ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หมายถึงการวิเคราะห์คุณค่าของหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การดำเนินงาน 
และการเปรียบเทียบงบประมาณกับผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2565 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตัดสินใจกำหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การบริหารจัดการ หมายถึง การอำนวยการ กำกับทิศทาง และควบคุมให้สถานศึกษา
สามารถขับเคลื่อนดำเนินการจัดการศึกษาไปด้วยดี ทั้งด้านบุคลากร (Man) วิธีการ (Management) 
วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) และงบประมาณ (Money) 
 4. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ เทคนิค หรือวิธีการที่ครูนำมาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ดังนี้ 
  4.1 ออนไซต์ (ON-SITE) หมายถึง การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ หรือการเรียนที
สถานศึกษาดำเนินการได้ในกรณีท่ีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
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และประกาศของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการรองรับ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อและโรค
ระบาดของจังหวัด 
  4.2 ออนแอร์ (ON-AIR) หมายถึง การเรียนรู้ผ่าน DLTV (Distance Learning Television) 
หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทั้งการออกอากาศตามตารางและการเรียนย้อนหลัง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่าน
ระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้ 
   4.2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ ได้แก่ แบบออกอากาศส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมไทยคม แบบ KU-BAND (จานทึบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 CH-186-CH-200 และ
แบบ C-BAND HD (จานตะแกรง 6 ฟุต) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 CH-337-CH-348 
   4.2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีว ีดิจ ิตอล (DLTV) ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านระบบทีวี
ภาคพ้ืนดิน 
  4.3 ออนดีมานด์ (ON-DEMAND) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านแอพลิเคชั้นต่าง ๆ ที่ครูและ
นักเรียนตกลงใช้ร่วมกัน ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง สามารถเชื ่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้ง
อินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้  
  4.4 ออนไลน์ (ONLINE) หมายถึง การเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยใช้
เครื่องมือจากสถานศึกษากระจายไปสู่นักเรียนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่าน
ระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
  4.5 ออนแฮน (ON-HAND) หมายถึง การเรียนรู้ที ่บ้านโดยครูจัดทำเอกสารหรือใบงาน
ให้กับนักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป การให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน โดยมี
ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่ วยเหลือ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนุบสนุน การป้องกัน และแก้ปัญหา
ให้แก่นักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ การวัดประเมินผล การส่งผ่าน
ผู้เรียนให้ได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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 7. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 8. ขนาดของสถานศึกษา มี 4 ขนาด ได้แก่ 
  8.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 119 คน 
  8.2  สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 200 -719 คน 
  8.3  สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 –1,679 
คน 
  8.4  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 
คนข้ึนไป 
 9. ลักษณะของสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ได้แก่ 
  9.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  9.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
  9.3  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  9.4  โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
  9.5  สถานศึกษาท่ีใช้เป็นสถานที่พักคอย 
  9.6  สถานศึกษาท่ีใช้เป็นสถานที่กักตัว 
 10.  สถานศึกษาที ่ม ีการจ ัดการศึกษาแบบพิเศษ หมายถึง โรงเร ียนคุณภาพระดับ
ประถมศึกษา สถานศึกษท่ีใช้เป็นสถานที่พักคอย และสถานศึกษาที่ใช้เป็นสถานที่กักตัว 
 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ไดขอมูลสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 6.2  ไดขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19)  
 6.3  เปนแนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา ของ 
สถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ภายใตสถานการณการแพรระบาด ของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 



9 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา  
   1.1 แนวคิด/ทฤษฎีข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   1.2 ความหมายข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   1.3 ความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   1.4 องค์ประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   1.5 กระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  2. การจัดการเรียนรู้  
   2.1 แนวคิด/ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
   2.2 ความหมายการจัดการเรียนรู้ 
   2.3 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ 
  2.4 หลักการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
   2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.1 ความหมายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   3.3 ด้านการส่งต่อ 
   3.4 ด้านความปลอดภัย 
    3.5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 
  4. การบริหารจัดการ   
   4.1 แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
  4.2 ความหมายการบริหารจัดการ 
   4.3 การบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19  
  5. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

5.1 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย  
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5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 6. บริบทของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
 ในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชน ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนโยบายโดยเฉพาะ
ผู้บริหาร ที่จะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนโยบาย เพราะจะต้องนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ลักษณะของข้อเสนอนโยบายที่ดี
และองค์ประกอบของนโยบายมีอะไรบ้าง คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้ 
  1.1 ความหมายข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ข้อเสนอนโยบายเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกองค์การ และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการบริหารงานโดยตรง หากหน่วยงานหรือองค์การใดไม่ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานแล้วย่อม
เป็นสิ่งลำบากที่จะกำหนดกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับความหมายข้อเสนอเชิงนโยบายไว้หลายลักษณะดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นคำ
ที่มาจากภาษาบาลี โดยการสมาสคำว่า " นย " (เค้าความที่ส่งให้เข้าใจเอาเอง) กับคำว่า " อุบาย " 
(วิธีการอันแยบคาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม) เข้าด้วยกันและแปลเป็นความได้ว่า หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือ
เป็น แนวดำเนินการ 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2544) ได้ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นข้อความหรือ 
ความเขา้ใจร่วมกันอย่างกว้างๆที่ใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติภารกิจต่างๆของผู้บริหารและ
หน่วยงาน 
  สมาน อัศวภูมิ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ เป็นข้อความที่กำหนดไว้
กว้าง เพื่อเป็นแนวในการตัดสินใจและดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ 
ประการแรก นโยบายเป็นข้อความที่กำหนดกว้าง ๆ เป็นนัยโดยทั่วไปซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นภาษาพูด
หรือภาษาเขียนก็ได้ ประการที่สองนโยบายเป็นทิศทางและกรอบแนวคิดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติใน
การบรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้เป็นนโยบายต่อไป ประการที่สาม แนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นอาจจะออกมา
รูปแบบของกฎระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการ ขั้นตอน หรือแผนงานโครงการต่างๆ 
  ทองหล่อ เดชไทย (2549) ได้ให้ความหมายว่า นโยบาย หมายถึงข้อความที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สะท้อนให้ทราบถึงจุดยืนและค่านิยมองค์การ หรือหน่วยงาน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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   1. นโยบายทั่วไป (General Policy) หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติสำหรับการคิดและ
ตัดสินใจในการดำเนินงานขององค์การ นโยบายทั่วไปนี้ส่วนมากจะใช้สำหรับหน้าที่การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเก่ียวกับค่าตอบแทน ระยะการจ้างและพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 
   2. นโยบายปฏิบัติการ (Operational Policy) หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติสำหรับ
การคิดและการตัดสินใจในการดำเนินการของฝ่ายหรือแผนกในองค์การที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ทั่วไปขององค์การ ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า มาตรการ เพ่ือป้องกันการสับสนกันกับนโยบายทั่วไปของ
องค์การ 
  วิจิตร ศรีสอ้าน (2551) ได้ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเปรียบเสมือนเข็มทิศและ
หางเสือในการเดินหรือที่จะนำพาเรือไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนด
นโยบายการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพ่ือจะพา
ประเทศให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นข้อความหรือความ
เข้าใจร่วมกันอย่างกว้างๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูงใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพือการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ของผู้บริหารและของหน่วยงาน ข้อความที่ใช้เป็นนโยบายมักเป็นคำที่มีความยืดหยุ่นได้ เพราะข้อเสนอ
เชิงนโยบายมิได้เป็นแนวทางที่ชี้เฉพาะว่าจะต้องปฏิบัติเช่นนั้น 
 koontz c and Weihrish (1982) ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นข้อความที่กล่าว
ไว้กว้างๆหรือความเข้าใจโดยทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้อง สาระของนโยบาย
จะระบุเงื่อนไขหรือขอบเขตที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
  Sergiovanni and Coombs (1987) ให้ความหมายว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นข้อความที่ให้
แนวทางสำหรับการพัฒนาการสื่อสารที่มีอำนาจบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่งที่ควรปฏิบัติภายในเงื่อนไขท่ีกำหนด 
  กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาความหมายของข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีผู้ให้ความหมายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นโยบาย หมายถึง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการวิจัยเชิง
นโยบายโดยมีรูปแบบการนำเสนอในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนเชิงนโยบายของหน่วยงานที่
มีมาตรฐาน และข้อเสนอเชิงนโยบายจะนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิผล เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวคิดท่ีใช้ในการตัดสินใจขั้นต้นในการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
  1.2 ความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  นโยบายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางในการบริหารและจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ผู้บริหารพิจารณาใช้เป็นข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจและสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจากนโยบายย่อม
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารวัตถุประสงค์
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และเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได้ก็ด้วยนโยบายที่กำหนดขึ้น ฉะนั้นเมื่อไม่มีนโยบายย่อมจะไม่มีทั้ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงาน 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2547) ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายไว้ว่า ข้อเสนอ
เชิงนโยบายจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสี่ปัจจัยทางการบริหาร การ
บริหารอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง นโยบายจึงมีความสำคัญ ในด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   1. นโยบายจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร และใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง
นโยบายจะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีความม่ันใจ เพราะนโยบายเป็นทั้งแผนงานเครื่องชี้
ทิศทางและหลักประกันที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องยึดถือ 
   2. นโยบายจะช่วยให้บุคคลากรทุกระดับชั้นในองค์กรได้เข้าใจถึงภารกิจของหน่วยงาน 
ที่ตนเองสังกัด รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์การเดียวกัน และนโยบายยังช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไป
ได้ง่ายขึ้น 
   3. นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 
การบริหารงานทุกชนิด การบริหารงานโดยมีเป้าหมายจะทำให้ประหยัดทั้งการเงิน เวลา บุคลากรรวมถึง
พลังความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นด้วย นอกจากนั้นยังทำให้การทำงานของ
บุคคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลด้วยเช่นกัน 
   4. นโยบายที่ดีจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการใช้อำนาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
มีเหตุผล และมีความยุติธรรม อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือ ความจงรักภักดี และความมีน้ำใจใน             
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5. นโยบายช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านการบริหาร เพราะนโยบายจะพัฒนาผู้
บริหารงานหรือผู้ใช้ให้มีความสามารถในการแปลความ และทำให้นโยบายเป็นสิ่งที่สามารถจะปฏิบัติได้
นอกจากนั้นนโยบายจะพัฒนาผู้บริหารให้รู้จักคิด ทำนโยบายขึ้นแทนท่ีจะคิดปฏิบัติตามนโยบายแต่เพียง
อย่างเดียว 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายว่า ข้อเสนอเชิง
นโยบายนับว่ามีความสำคัญกับหน่วยงานทุกระดับจะต้องจัดทำข้ึนเพ่ือบริหารงานภายในองค์กรด้วย
เหตุผลดังนี้ 
   1. ทำหน้าที่เป็นแม่บทในการบริหาร ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า นโยบายเป็นข้อความกว้างๆที่ 
กำหนดแนวทางในการทำงานเพ่ือใช้ในองค์กร ซึ่งทุกแผนกงานจะต้องดำเนินไปในทิศทางเดียวกันให้
บรรลุ เป้าหมาย นโยบายจึงทำหน้าที่เสมือนแม่บทในการบริหาร เพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีการปฏิบัติกัน
ไปคนละทิศคนละทาง 
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   2. เป็นกรอบในการปฏิบัติ นโยบายจะกำหนดขอบเขตให้แคบลงและเจาะจงไว้เป็นเรื่องๆ 
อาจจะเป็นรูปของระเบียบ ข้อบังคับ เช่น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุกโรงเรียนเป็น 
โรงเรียนสีขาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท และ 
สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น 
   3. เป็นหลักในการควบคุมการทำงาน เพื่อมิให้การทำงานออกนอกลู่นอกทางหรือผิดไป 
จากวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
   4. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายนอกจากนี้ 
นโยบายยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดช่องทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
  สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2545) ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายว่า เป็นเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญ นโยบายจะเป็นเครื่องชี้นำทางการบริหารองค์การและกรอบ
การแก้ปัญหา โดยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารทราบว่าจะทำอะไร และใช้ปัจจัยใด เปรียบเสมือนเข็ม
ทิศและหางเสือที่จะช่วยในการบริหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทาง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชอบธรรมในการ
ใช้อำนาจในการบริหารของผู้บริหาร ช่วยให้เกิดการพัฒนาการบริหารในแง่ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประสานงาน เนื่องจากนโยบายจะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจเป้าหมาย แนวทาง
ปฏิบัติ ทิศทางการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานกันได้สะดวกมากขึ้น 
  วิจิตร ศรีสะอ้าน (2553) ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้  
   1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นเครื่องชี้นำและกรอบในการวางแผน กล่าวคือ ในกระบวนการ
วางแผนงานโครงการของหน่วยงานนั้นสิ่งแรกที่จะกำหนดคือนโยบายของหน่วยงาน และจากนโยบาย
กำหนดขึ้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเป็นแผนหรือแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยต่างๆ ในองค์การต่อไป 
   2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นเครื่องชี้นำการบริหารขององค์กรอย่างน้อย 5 ลักษณะคือ 
    2.1 ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะทำอะไร อย่างไร และใช้ทรัพยากรอย่างไร 
    2.2 ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างถูก
ทิศทางเพ่ือประหยัดเวลาและทรัพยากร 
    2.3 ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการใช้อำนาจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีเหตุมีผล 
และมีความยุติธรรม 
    2.4 ช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางการบริหาร ทั้งในแง่ของการนำนโยบายไปใช้ และ 
การกำหนดนโยบายของหน่วยงานระดับรองลงไป โดยอาศัยนโยบายระดับสูงเป็นกรอบการตัดสินใจ 
    2.5 เป็นเครื่องมือในการประสานงาน ทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือและ 
การประสานงานระหว่างกันและกันมากข้ึน 
  3.ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับและติดตามงานของผู้บริหารซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคคลากรหรือหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งใช้เป็นกรอบการ 
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ดำเนินงานใน 5 ด้านคือ 
   3.1 เป็นกรอบในการพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ นโยบายของหน่วยงานมี
ผลกระทบต่อทุกคนในหน่วยงาน นโยบายที่ดีย่อมเป็นกรอบที่ดีในการบริหารสามารถนำประเทศไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุข 
   3.2 เป็นกรอบในการวางแผนในการจัดทำแผน โดยไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะ
ยาวไม่ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือแผนพัฒนาการศึกษาไม่ว่าแผนของหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน 
   3.3 เป็นกรอบในการตัดสินใจ นโยบายที่ดีย่อมเป็นกรอบในการตัดสินใจทำให้การตัดสินใจ
ถูกทิศทางรวดเร็ว ประหยัดเวลา 
   3.3 เป็นกรอบสำหรับการควบคุมและติดตามการปฏิบัติ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมติดตามจะใช้
นโยบายเป็นกรอบสำหรับการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน ว่าได้ปฏิบัติไปมากหรือน้อยพียงใด 
  กล่าวโดยสรุป นโยบายมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะใช้
นโยบาย เพ่ือเป็นกรอบในการตัดสินใจหรือสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตามในการบริหารงาน 
นโยบายจะช่วยให้บุคคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีความเข้าใจว่าหน่วยงานของตนเองมี วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแนวปฏิบัติอย่างไร ที่จะปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ 
  1.3 องค์ประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  นักวิชาการ และนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย คือผลจากการ
วิจัยเชิงนโยบายจะทำให้ได้ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย”(บางกรณีเรียกว่า ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ หรือบาง
กรณีเรียกว่าข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ตามความ เหมาะสม)  มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Objective)  
   2. แนวทางของนโยบาย (Policy Means) หรือเครื่องมือของนโยบาย (Policy 
Instruments)  
   3. กลไกของนโยบาย (Policy Mechanism) ที่จะทำให้การนำแนวทางนโยบายไปปฏิบัติ 
บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย การจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะการใช้เทคนิคการบริหารแนวใหม่ การสนับสนุนจากต้นสังกัด เป็นต้น 
 สมาน อัศวภูมิ (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย มี 3 ส่วน ได้แก่ 
   1. ความต้องการจำเป็นของนโยบาย (Need of Policy) หมายถึง ความต้องการจำเป็น 
ที่ต้องการกำหนดนโยบาย ซึ่งอาจจะมาจากสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและได้เสียในสิ่งที่จะกำหนดเป็นนโยบายเป็นต้น 
   2. ข้อความนโยบาย (Policy Statement) เป็นข้อความซึ่งระบุเนื้อหาสาระของนโยบาย 
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ที่กำหนดขึ้น อันเป็นผลมาจากการประมวลข้อมูลและฐานคิดทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
ของผู้มีอำนาจ แล้วกำหนดเป็นนโยบาย เช่น คำแถลงนโยบาย โดยบ่งบอกเจตนารมณ์ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์และมาตรการในการดำเนินงาน 
   3. การนำนโยบายไปใช้ (Policy Implementation) เป็นการนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลที่เกิดข้ึนจากนโยบายในสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นผลผลิต 
(Policy Output) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยตรง และผลลัพธ์ของนโยบาย 
(Policy Outcome) เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องมีการติดตาม
ผลต่อ 
  สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน กพร.) (2560) ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 
   1. กระบวนการจัดทำนโยบาย หมายถึงข้ันตอนการดำเนินการจัดทำนโยบาย การกำกับ
ดูแล องค์การที่ดีประจำหน่วยจนแล้วเสร็จ จนถึงประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
   2. ส่วนประกอบของนโยบาย ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   3. การนำไปนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึงเม่ือหน่วยงานมีนโยบาย การกำกับดูแล
องค์การที่ดีแล้ว ผู้รับผิดชอบนโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดี จะต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  1.4 กระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  นักวิชาการ และนักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือนำไป 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวิธีการหรือข้ันตอนในการจัดทำ ดังต่อไปนี้ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดหรือจัดทำ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ควรออกแบบเป็นวิธี 
วิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ 
    1) ข้อมูลจากการศึกษาบริบทของหน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่ทำการวิจัย (contextual 
study/survey study) เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภายในสถาบันหรือภายในพื้นที่ที่กำหนด เช่น เขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและ ข้อเสนอแนะ โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ถือเป็นข้อมูลจากบริบทที่เป็นจริง จากคนในพ้ืนที่ถือเป็น
ข้อมูลแบบล่างข้ึนบน (bottom-up) เพ่ือโอกาสได้ข้อเสนอแนะที่เปิดกว้างอย่างเป็นอิสระของผู้ตอบ 
ควรเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
    2) ข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ (outstanding/best 
practice) 
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อาจเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพ่ือหาข้อสรุปรูปแบบการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ ว่ามี
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของนโยบาย (policy means) อะไรและ
อย่างไร ซึ่งหากจะให้มีความหลากหลาย ควรเป็นการศึกษาพหุกรณี (multi-cases study) ถือเป็น
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำนโยบายที่ดีมาใช้ 
    3) ข้อมูลเชิงวิชาการจากทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัย จากที่ศึกษาไว้จากการ 
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพ่ิมเติม ถือเป็นข้อมูลจากภายนอกแบบบนลงสู่ล่าง (top- 
down)โดยทั้ง 3 กรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้ได้แหล่งข้อมูลจากทั้งบริบทที่เป็นจริง จากกรณีตัวอย่าง
ที่ประสบผลสำเร็จ จากข้อมูลเชิงวิชาการ และแหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ/ทางการปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่ 2 คาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของข้อเสนอเชิงนโยบายการคาดคะเนโอกาสใน
การปฏิบัติของข้อเสนอเชิงนโยบาย หากพิจารณาจากแนวคิดดั้งเดิม“ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย” ดังนี้ 
    1) การวิเคราะห์อำนาจของผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
    2) การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ 
    3) การคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
    4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ 
    5) การจัดเตรียมให้ข้อเสนอแนะสุดท้าย 
  กิจกรรมเหล่านี้สามารถนำเอาหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียมาแทนได้ กล่าวคือเปลี่ยน
จากการที่ “ผู้วิจัย” เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ในองค์ประกอบด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ไปเป็นใช้“หลักการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย” มาร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแทนโดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในขั้นตอนแรกมาใช้ประกอบการพิจารณาเสมือนเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลและ
ท่าทีการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียไปด้วยในตัว ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงความเป็นไปได้ไปด้วยจาก
เกณฑ์ที่กำหนดใช้ประกอบการพิจารณา เช่น เกณฑ์ความเป็นไปได้ (feasible) และเกณฑ์การยอมรับ
(acceptable) เป็นต้น ถือเป็น“การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม”(Participatory Policy Research: 
PR) โดยใช้กิจกรรมตามความเหมาะสมและตามศักยภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) การสัมมนากลุ่มย่อย (small 
group seminar) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) การประชาพิจารณ์  
(public hearing) เป็นต้น 
  อำนาจ ชนะวงศ์ (2552) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือความมี
ประสิทธิผลเชิงระบบในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จำแนก
กระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย (Developing tentative policy 
recommendations) จากประชากร และกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามวัตถุประสงค์ การวิจัยแต่ละประเด็น
ทีแ่ตกต่างกัน ดังนี้ 
    1) การศึกษาความเหมาะสม และข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ 
กระบวนการสรรหา อำนาจหน้าที่ และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและการศึกษา ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    2) การศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพ การบริหารและการจัดการของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   ระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Analysis of 
recommendations)ท่ีได้รับการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ไปวิเคราะห์ข้อเสนอแนะโดยการประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันร่างข้อเสนอแนะให้ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
2. การจัดการเรียนรู้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
  ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะต้องศึกษาก่อนการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำให้ครูเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ถ้าครูศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนแล้วนำแนวคิดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 
คือ การจัดการเรียนรู้จะทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะดีกว่าการท่ีเรา
จัดการเรียนรู้โดยไม่มีทฤษฎีรองรับเพราะทฤษฎีต่าง ๆ นั้นได้มีการค้นคว้าทดลองจนเป็นที่ยอมรับ พูด
ง่าย ๆ ก็คือได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย  
  ทิศนา แขมมณี (2550) ได้สรุปแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ตั้งแต่แนวคิด
เกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมี 3 แนวคิด แนวที่ 1 เชื่อว่าพฤติกรรมหรือการกระทำ
ของมนุษย์เกิดขึ้นจาก แรงกระตุ้นภายในตนเอง แนวคิดท่ี 2 เชื่อว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ 
เกิดข้ึนจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมิใช่มาจากแรงกระตุ้นภายใน แนวคิดท่ี 3 เชื่อว่าพฤติกรรมหรือการ
กระทำของ มนุษย์ เกิดข้ึนทั้งจากสิ่งแวดล้อมและจากแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคล การเรียนรู้ 
(Learning) เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตการเรียนรู้จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคนเรา
จึงต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้เอง นักจิตวิทยา ครู อาจารย์ 
ตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงของการศึกษา จึงให้ความสนใจเรื่องของการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเป็นไปในรูปแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้เป็นสำคัญ  
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  1. ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้จัดเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร เนื่องจากประสบการณ์และการฝึกหัดและจาก
สภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม การ
เรียนรู้เป็น พฤติกรรมที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งมีทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ มี
ดังนี้  

ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส 
  Rogers (1969) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยแนวคิดการเรียนรู้ของรอเจอร์ คือ 
มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการ
เรียนที่ผ่อนคลายและ เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Atmosphere) และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-centered Teaching) โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน (Facilitator) หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้เน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็น
สำคัญ (Process Learning) ควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ครูควรสอนแบบ
ชี้แนะ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้นำทางในการเรียนรู้ของตนและคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจน
บรรลุผล 5 แนวคิด ได้แก่  

1. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของโคมส์ (Combs) เชื่อว่าความรู้สึกของผู้เรียนมี 
ความสำคัญต่อการเรียนรู้มากเพราะความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อ กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นถึงความรู้สึกของผู้เรียนเป็นหลักการสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
   2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles) เชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหาก
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีอิสระที่จะเรียนและได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาด้วยตนเอง หลักการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดนี้เน้นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่
เรียนและวิธีเรียนด้วยตนเองลงมือกระทำและยอมรับผลของการตัดสินใจหรือการกระทำของตนเอง  
   3. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของแฟร์ (Faire) เชื่อว่าผู้เรียนต้องถูกปลดปล่อยจาก  
การกดขี่ของครูที่สอนแบบเก่า ผู้เรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เน้นการให้อิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน  
   4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของอิลลิช (Illich) เชื่อว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่
ต้องล้มเลิกระบบโรงเรียน การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ โดยให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอย่างเต็มที่ หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เน้นการจัด
การศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตไปตามธรรมชาติ  
   5. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของนีล (Neil) เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยความรักมีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะ
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พัฒนาไปในทางที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ คือ การให้
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์แก่ผู้เรียนในการเรียนจัดให้เรียนเมื่อพร้อมจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปตามธรรมชาติ  
  กล่าวโดยสรุป ความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์ว่ามีคุณค่ามีความดีงาม มีความสามารถ มีความ
ต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษย์จะ
พยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  Piaget (1936) ไดส้รุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือ
กระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามลาดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้
ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกข้ันหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกำลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามเพียเจต์เน้นความสำคัญของการเข้าใจ ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่า
การกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต์ สรุปว่าพัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำดับ
ระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม มีสาระสรุปได้
ดังนี้ ดังนี้  
   1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับขั้น  
       1.1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส Sensorimotor Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระทำเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ
ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด Preoperational Period) เป็นขั้น พัฒนาการ
ในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท่ี จะใช้เหตุผล
อย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ  
     1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual 
Intellectual Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี  
     1.2.2 ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (Intuitive Thinking 
Period) เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 4-7 ปี  
     1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กก็
สามารถสร้างภาพในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลข
และสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน  
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    1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และสามารถคิดตั้งสมมุติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
   2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่  
   3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ 
    3.1 การซึมซับ Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
    3.2 การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมอง
ในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทาง ปัญญาที่ตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น  
    3.3 การเกิดความสมดุล Equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนจากข้ัน
ของการปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุล
ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล  
   4. การนำไปประยุกต์ใช้จากทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเรียนการสอน ได้ดังนี้  
    4.1 ในการพัฒนาเด็ก ควรคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อม หรือ
ยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ 
    4.2 การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ทราบลักษณะ 
เฉพาะของตัวเด็ก  
    4.3 ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย 
(Part) ดังนั้นครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน  
    4.4 ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็กควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์
มาก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 
    4.5 การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
มาก ๆ ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก  

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
  Thorndike ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง 
(Connectionism Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus-S) กับการ
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ตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลักเบื้องต้นว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง โดยที่การตอบสนองมักจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบจนกว่าจะพบรูปแบบ
ที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด เราเรียกการตอบสนองเช่นนี้ว่าการลองถูกลองผิด (Trial and error) นั่นคือการ
เลือกตอบสนองของผู้เรียนรู้จะกระทำด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมากำหนดหรือชี้ช่องทางในการปฏิบัติให้ และ
เมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วการตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่
เหมาะสมที่สุด และพยายามทำให้การตอบสนองเช่นนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่ต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อย 
ๆ การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้จึงเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง 
มีการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำก่อนการสอนบทเรียน เมื่อผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้แล้วครูควรฝึกให้ผู้เรียนฝึกการนำการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ การศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือ
รางวัลที่ผู้เรียนพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2559)  
  กฎการเรียนรู้ มี 4 กฎ ดังนี้ (Olson and Hergenhahn, 2013) 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี ถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

   2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทำบ่อย ๆ ด้วยความ
เข้าใจจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทำซ้ำบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และใน
ที่สุดอาจลืมได้  
   3. กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองความมั่งคงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึนหากได้มีการนำไปใช้บ่อย ๆ หากไม่มีการ
นำไปใช้อาจมีการลืมเกิดข้ึนได้  
   4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน ดังนี้  
       4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองบ้าง จะเป็นการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถจดจำผลจากการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งเกิดความ
ภาคภูมิใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
       4.2 การสำรวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน เป็น
สิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนการเรียนเสมอ  
       4.3 หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะในเรื่องใดแล้วต้องให้ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ และให้ผู้เรียนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
       4.4 เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้ผู้เรียนฝึกนำการเรียนรู้นั้นไปใช้  
       4.5 การให้ผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจจะช่วยให้การเรียนการสอนประสบ
ความสำเร็จ  
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  จากการศึกษาสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้เข้ามามีส่วนสำคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการสอนของครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง  
  2.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้  

นักการศึกษาหลายคน ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ในทัศนะต่าง ๆ ดังนี้  
  Hough and Duncan (1970) ไดใ้ห้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของบุคคล  
ซึ่งมีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ 4 ด้าน คือ  
   1. ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความ
เข้าใจในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหา
ได้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น  
   2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้  
   3. ด้านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและ
สามารถวิเคราะห์ผลได้  
   4. ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้  
  Good (1973) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้ คือ การกระทำอันเป็นการอบรมสั่งสอน
ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา  
  Hills (1982) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่ง
ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
  พัชรี ศรีสังข์ (2551) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้เป็น
กระบวนการจัดการใช้ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์หรือได้ฝึกหัดหรือได้กระทำ โดยได้รับการเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่องและประสานกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนอย่างถาวรกับ
ผู้เรียน ตามขีดความสามารถที่มีได้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  
  อนันต์ นามทองต้น (2553) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้เทคนิควิธีการ สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากร รวมทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ สนับสนุน ช่วยให้ครู
ได้รับข้อมูลรายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนหรือการประสานงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น แสวงหา
เทคนิคใหม่ๆ มาดำเนินการและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
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  ทิศนา แขมมณี (2555) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้คือขั้นตอนในการดำเนินการสอน
ให้สำเร็จด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและข้ันตอนสำคัญอันเป็นลักษณะ 
เฉพาะหรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ  
  วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ (2559) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนโดยผ่าน 
กิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผล และด้านการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  

กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) เนื้อหาวิชา 4) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6) 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ  
  2.3 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ
การจัดการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู้
ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความสำเร็จในชีวิต หรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี
และเหมาะสมแล้วย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนดังนี้คือ  
   1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
   2. เกิดทักษะหรือมีความชำนาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
   3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน 
   4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   5. สามารถนำความรู้ไปศึกษาหาความรูู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ 
  สุมน อมรวิวัฒน์ (2533) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ สถานการณ์อย่าง
หนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดข้ึน ได้แก่ มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดข้ึนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 
  วิชัย ประสิทธ์วุฒิเวชช์ (2542) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่
มีระบบระเบียบคลอบคลุมการดำเนินการ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ จนถึงการประเมินผล 
  Hough and Duncan (1970) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่
บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ และมีความผาสุก  
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 
การจัดการหลักสูตร (Curriculum) การจัดการเรยีนการสอน (Instruction) การวัดผล (Measuring) 
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การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) หลังการเรียนการสอน การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เจริญงอกงามในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่ดีท่ีสุดก็
คือการให้การศึกษา ซึ่งจาก ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการให้การศึกษาแก่
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
  2.4 หลักการจัดการเรียนรู้  
  หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้พ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน แม้ว่าผู้สอนแต่ละคน
จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกันซึ่งหลักการพื้นฐานนี้ มี
นักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้ดังนี้  
  ทองคูณ หงส์พันธุ์ (2542) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้โดยกล่าวไว้เป็นบัญญัติ 20 
ประการของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
   1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง  
   2. วางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี  
   3. มีกิจกรรม/ทำอุปกรณ์  
   4. สอนจากง่ายไปหายาก  
   5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด  
   6. สอนให้คิดมากกว่าจำ 
   7. สอนให้ทำมากกว่าท่อง  
   8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร  
   9. ต้องชำนาญการจูงใจ  
   10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
   11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน  
   12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์  
   13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม 
   14. อย่าทำตัวเป็นทรราช 
   15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว  
   16. ประพฤติตัวตามที่สอน  
   17. อย่าตัดรอนกำลังใจ 
   18. ใช้เทคนิคการประเมิน  
   19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข  
   20. ผู้สอนสนุกกับการเรียน  
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  จากหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสามารถสรุป เป็นหลักการจัดการเรียนรู้ 
พ้ืนฐาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนี้  
   1. สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไป หาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ตามปกติผู้เรียนมักจะสนใจและ
คุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะนำมาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือใกล้ตัวก่อน แล้ว
ค่อยสอนสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อย  
   2. สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู้ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีผู้สอน
จะต้องพิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่าย ๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดีและ
เป็นพ้ืนฐานในการเรียนสิ่งยากต่อไป 
   3. สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตามผู้สอนควร
ให้ ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างหรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนมา  
   4. สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้องอาศัย
บทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานจึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี 
   5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตามผู้สอน
ควรพยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเพ่ือเป็น 
วิธีการทำให้บทเรียนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะง่ายแก่ความเข้าใจของผู้เรียน  
   6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียน
ทดลองปฏิบัติจริงได้ ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทำด้วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จ
แล้วผู้สอนจึงซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา  
   7. สอนโดยคำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ นั้นจะ
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลัก
พัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว้หลาย ๆ อย่าง ให้
ผู้เรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วย  
   8. สอนโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู้สอนต้องนามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้มากท่ีสุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น  
   9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็น
เป้าหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดำเนินการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ  
   10. สอนโดยยึดความมุ่งหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้
นั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความมุ่งหมาย หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ที่กำหนดไว้เป็นหลัก และอีกทั้งผู้สอนยังต้องกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระ หรือ
หน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วยและในขณะสอนผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์ และกิจกรรม
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ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนที่ดี  
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งข้อมูลหลักไว้ ดังนี้  
   1. เน้นกระบวนการคิดในเนื้อหาการเรียนรู้ 
   2. เน้นแรงจูงใจภายใน 
   3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้โอกาสการเรียนหลากหลายระดับและหลากหลาย 
รูปแบบการเรียนรู้  
   4. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้แนะนำมากกว่าสอนบรรยาย 
   5. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น 
   6.เนื้อหาควรสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนมีความหมายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
   7. ส่งเสริมการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการเรียนรู้ 
   8. ส่งเสริมความร่วมมือกันในการวางแผนการสอนของผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   9. ส่งเสริมการใช้เวลาและสถานที่เรียนที่ยืดหยุ่น 
   10. ส่งเสริมการพัฒนายุทธวิธีและทักษะทางสารสนเทศ  
  ทิศนา แขมณี (2553) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ไม่น่าหวาดกลัว น่าไว้วางใจ 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   2. ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ครูจึงควรสอนแบบชี้แนะ 
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้นำทางในการเรียนรู้ และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล  
   3. ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นสำคัญ เนื่องจาก
กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลใช้ในการดำรงชีวิตและแสวงหาความรู้ต่อไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการ
เรียนรู้พื้นฐานไว้ ดังนี้ 
   1. สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ตามปกติผู้เรียนมักจะสนใจและ
คุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะนำมาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือใกล้ตัวก่อน แล้ว
ค่อยสอนสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อย ๆ  
   2. สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู้ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้สอน
จะต้องพิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่าย ๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดีและ
เป็นพื้นฐานในการเรียนสิ่งที่ยากต่อไป  
   3. สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตามผู้สอนควร
ให้ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างหรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา  
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   4. สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้อง
อาศัยบทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานจึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี  
   5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผู้สอน
ควรพยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเพ่ือเป็น
วิธีการทำให้บทเรียน เป็นรูปธรรมซึ่งจะง่ายแก่การเข้าใจของผู้เรียน  
   6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียน
ทดลองปฏิบัติจริงได้ ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทำด้วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จ
แล้วผู้สอนจึงซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา  
   7. สอนโดยคำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ นั้นจะ
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลัก
พัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว้หลาย ๆ อย่าง ให้
ผู้เรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วย  
   8. สอนโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู้สอนต้องนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้มากท่ีสุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น  
   9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็น
เป้าหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดำเนินการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ  
   10. สอนโดยยึดความมุ่งหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้
นั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ที่กำหนดไว้เป็นหลักและอีกทั้งผู้สอนยังต้องกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระหรือ
หน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วย และในขณะสอนผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเรียนที่ดี  
  วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ (2559) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอนแม้ว่าผู้สอนแต่ละคนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จำเป็นจะ
ยดึหลักการพื้นฐานเดียวกันในการจัดการเรียนรู้อันได้แก่ หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
เตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิต สื่อ
เตรียมบททดสอบและซ้อมสอน หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
หลักการเร้าความสนใจ หลักการเสริมแรง และหลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับ การ
กำหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือ การประเมิน การตีความหมาย และ
การรายงานผลการประเมิน จากการศึกษาสรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้มี 4 หลักการ คือ  
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   1. หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ การจัดการเรียนรู้ และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
   2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบ และซ้อมสอน  
   3. หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลหลักการ เร้า
ความสนใจ หลักการเสริมแรง  
   4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเก่ียวกับการกำหนดจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน การตีความหมาย และการรายงานผลการประเมิน  
  2.5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  
  จากการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
  Hough และ Duncan (1970) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ว่าหมายถึง 
กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผลเป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุม ต่าง ๆ 
4 ด้าน ซึ่งผู้ที่เป็นครูจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฯลฯ เหล่านี้เพ่ือให้เป็นครู มืออาชีพ 
ประกอบด้วย  
   1. ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาความ
เข้าใจในจุดประสงค์รายวิชา และการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือก 
เนื้อหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น  
   2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิค การ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้  
   3. ด้านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและ
สามารถวิเคราะห์ผลได้  
   4. ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้  
  Carter (1990) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เรียงตามขั้น
เตรียมการ ขั้นดำเนินการสอน และข้ันประเมินผล ดังนี้  
   1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา วิธีที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้สากล  
   2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจ และเสริมแรงให้นักเรียนเกิดการ 
เรียนรู้ตามศักยภาพ  
   3. ครูเข้าใจและเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนักเรียน  
   4. ครูจัดกิจกรรม และสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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   5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดฝึกทำ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
   6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุง  
ส่วนด้อยของนักเรียน 
   7. ครูใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกการคิด แก้ปัญหาและค้นพบความรู้ 
   8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงโดยร่วมมือกับ
ชุมชน  
   9. ครูปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมและคุณธรรมตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
   10. ครูประเมินตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2551) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ คือการวางแผนหรือ
การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ควรคำนึงถึงการวางแผนตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1. กำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งควรกำหนดให้ครบทั้ง ด้าน
ความรู้ (K) กระบวนการ (P) และคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 
   2. กำหนดเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง หรือล้อไปกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละ
วัตถุประสงค์ สาระที่ระบุอาจเป็นข้อเท็จจริง (Fact) มโนทัศน์ (Concept) ค่านิยาม (Definition) 
หลักการ (Principle) กฎ (law) และทฤษฎี (Theory)  
   3. กำหนดยุทธศาสตร์การสอนว่า ต้องการใช้หรือเน้นทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ 
หรือแนวคิดใดที่เหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน บริบทของแหล่งการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางบ้าง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบ้าง หรือเน้นสื่อเป็น ศูนย์กลาง
บ้าง โดยถือประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญ จากนั้นจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนหรือวิธีสอน เทคนิคการสอน 
หรือให้ใช้แบบผสานให้เหมาะสมกับเนื้อหา และบริบท  
   4. กำหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี กำหนดเครื่องมือผู้วัดเป็นการวัดผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
  ทิศนา แขมมณี (2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่แท้จริง ประกอบด้วย  
   1. ลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถทางสติปัญญา อัตราการเรียน ลักษณะ 
การเรียน และประสบการณ์เดิม  
   2. จุดประสงค์ของการสอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติและ 
ค่านิยม  
   3. เนื้อหาสาระท่ีจะสอน ได้แก่ ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา ความคิดรวบยอดและ 
หลักการการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะ และเจตคติ  
   4. การเตรียมความพร้อม ได้แก่ การเตรียมสภาพแวดล้อม และการเร้าความสนใจ  
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   5. ดำเนินการสอน ได้แก่ การเลือกกลวิธีการสอน การเลือกกิจกรรมการสอนและการ 
เลือกสื่อการเรียนการสอน  
   6. กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กเรียนช้า การสั่งงาน 
   7. กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การสรุปทบทวน และการส่งเสริมเด็กเก่ง 
   8. การควบคุมและตรวจสอบ การวัดความรู้ก่อนสอน การใช้คำถาม การสร้างเสริม 
กำลังใจ และการวัดผลหลังการสอน 
   9. สัมฤทธิ์ผลของการสอบ  
   10.การปรับปรุงแก้ไข 
  ดังนั้น ระบบจึงมีความสำคัญในการช่วยให้งานต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายหากผู้สอนนำ  
ความรู้เรื่องระบบไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน หรือออกแบบนวัตกรรมก็จะช่วยให้  
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการประเมิน
สมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
   1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
      1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
    1.1.1 สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลางและท้องถิ่น  
    1.1.2 ประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร  
     1.2 ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
    1.2.1 กำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ 
ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ความแตกต่าง และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    1.2.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัย และความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
    1.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้  
    1.2.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการอย่าง
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
    1.2.5 มีการนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับ
ใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม และเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง  
    1.2.6 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา  
     1.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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    1.3.1 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    1.3.2 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  
    1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะของผู้เรียน  
    1.3.4 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 
ความสุขและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
    1.3.5 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้  
    1.3.6 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน  
     1.4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
    1.4.1 ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  
    1.4.2 สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
    1.4.3 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ  
     1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    1.5.1 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน 
    1.5.2 สร้างและนำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
    1.5.3 วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
    1.5.4 นำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ 6 องค์ประกอบ คือ หลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนรู้ เนื้อหาวิชา สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ป้อนกลับ  
  2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  Smith and Ragan (1999) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับผลการเรียนรู้ประเภทใดก็ได้ ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 4 กิจกรรม คือ  
   1. ขั้นนำ (Introduction)  
   2. ขั้นสอน (Body) 
   3. ขั้นสรุป (Conclusion) 
   4. ขั้นประเมินผล (Assessment)  
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  ธำรง บัวศรี (2542) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) ขั้นนี้เป็นขั้นของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ในทางท่ีถูกที่ควรผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมมือกัน สิ่งที่จะต้องทำคือ กำหนดจุดประสงค์ของการเรียน
การสอน สิ่งนี้นับว่าสำคัญมาก แต่ท่ีปฏิบัติกันอยู่ในกิจกรรมนี้มักถูกละเลยและคิดว่าไม่สำคัญ ความจริง
ถ้ารู้ว่าจุดประสงค์คืออะไร ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็สามารถกำหนดได้ว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
ทั้งในการเตรียมการในระหว่างการเรียนการสอน และภายหลังเสร็จสิ้น กระบวนการแล้วสำหรับผู้สอน
สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ การศึกษาพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มีกิจกรรมอะไรที่ผู้สอน
ต้องทำ และสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้อะไรบ้างจะต้องมีการเรียนการ
สอนนอกสถานที่หรือไม่ การประเมินผลการเรียนการสอนจะทำเมื่อใดและอย่างไร ฯลฯ ในส่วนของ
ผู้เรียนถ้าได้มีส่วนในการวางแผนตั้งแต่ต้นจะทราบจุดประสงค์ และทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น
นั้นตนมีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร แต่ถ้าไม่ได้ร่วมตั้งแต่ต้นผู้สอนจะต้องแจ้งให้ทราบว่ามีอะไร
ที่ผู้เรียนจะต้องทำบ้าง 
   2. ขั้นการเรียนการสอน (Instruction) ปัญหาสำคัญท่ีจะต้องพิจารณาก็คือจะเริ่มต้น
อย่างไร การเริ่มต้นจะต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเกิดความอยากเรียนรู้ และรู้สึกว่ากำลังจะได้เรียนรู้สิ่ง
ที่มีประโยชน์ เรื่องนี้เกิดข้ึนอยู่กับเทคนิคการสอนของผู้สอน แต่อย่างไรก็ตามมีหลักในเรื่องการเรียนรู้ที่
เราสามารถนำมาใช้ได้ เช่น การเริ่มต้นจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่จะเรียนมี
ความต่อเนื่องจากท่ีเคยเรียนมาแล้วอย่างไร เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน อย่างไรหลังจาก
การเริ่มต้นหรือการเข้าสู่บทเรียนแล้ว การดำเนินการขั้นต่อไปก็ใช้การนำยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน
ที่ได้เลือกไว้แล้วมาใช้ ทั้งนี้ให้กระทำต่อเนื่องกันไปจนจบบทเรียนหรือหน่วย การเรียน  
   3. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ความจริงการประเมินผลการเรียนไม่จำเป็นต้อง
กระทำเมื่อจบบทเรียนแล้ว จะทำเม่ือใดก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินผล 
ระหว่างทางหรือการประเมินผลย่อย นับว่าได้ประโยชน์เพราะจะช่วยให้ผู้สอนมีโอกาสแก้ไข 
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนไปในตัว  
  อาทิตยา ปัญญา (2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   1. ขั้นเตรียมการ เป็นการกำหนดบทบาทครูก่อนการจัดการเรียนรู้ในด้านการเตรียม  
หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้การเตรียมกลุ่มผู้เรียน การเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
   2. ขั้นจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย ๆ ดังนี้ 
      2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Introduction) หมายถึง การกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และนำเสนอภาพรวมของบทเรียน 
      2.2 ขั้นกิจกรรม (Activities) หมายถึงการทบทวนความรู้เดิม จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ
และตัวอย่าง ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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      2.3 ขั้นดูแล กำกับ (Monitoring) หมายถึงการดูแลควบคุมเวลาในการดำเนิน 
กิจกรรม และการบริหารจัดการชั้นเรียน  
      2.4 ขั้นแนะนำ ช่วยเหลือ (Mentoring) หมายถึง การเป็นพี่เลี้ยงและผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  
      2.5 ขั้นสรุปและสะท้อน Conclusion and Reflection) หมายถึง การสรุปสิ่งที่ 
นักเรียนได้เรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับ  
  3. ขั้นประเมิน เป็นการกำหนดบทบาทครูหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่  
   1) ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   2) ประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือตัวชี้วัด ด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ 
และเจตคติของผู้เรียน (K, P, A)  
  จากการศึกษากระบวนการของการจัดการเรียนรู้จากนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นประเมินผล 
จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการดังกล่าว ข้างต้นจึงสรุปได้ว่า 
ขั้นตอนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   1. ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
สิ่งนี้นับว่าสำคัญมาก ได้แก่ การวางแผน การศึกษาพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
เตรียมเนื้อหาวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน  
   2. ขั้นจัดการเรียนรู้ หรือขั้นการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนจะดำเนินการสอน เป็น
ขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะต้องสร้างสถานการณ์และทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ฝึกปฏิบัติในเรื่องนั้นให้ได้ 
ครูผู้สอนสามารถเลือกวิธีสอนมาใช้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหานั้น ๆ ในขั้นให้เนื้อหาความรู้หรือข้ัน
ศึกษาข้อมูลเป็นขั้นที่ใช้เวลามาก  
   3. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นสรุปและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนหรือการ
ประเมินผลหลังเรียน ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
หรือตัวชี้วัด ประเมินด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติของผู้เรียน นับว่าได้ประโยชน์เพราะ
จะช่วยให้ผู้สอนมีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
ผู้เรียน เป็นขั้นตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียน เช่น การตรวจแบบฝึกหัด หรือผลงานที่ผู้เรียนได้
พยายามทำแล้วว่าที่ทำมานั้นถูกต้องหรือไม่  
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3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.1 ความหมายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กนกธร วงษ์จันทร์ (2552, น.12) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักและมีกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างเป็น 
ระบบ เพื่อที่จะป้องกัน แก้ไขปัญหารวมทั้งการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ให้ความหมาย 
ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ มีขั้นตอนมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ทีเ่กี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทำงานที่ 
ตรวจสอบได้ 
 สันติสุข สันติศาสนสุข (2552) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร หลัก 
ในการดำเนินงาน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมี 
มาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2555) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงาน 
ที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมือ 
อย่าง ใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน และการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึงการส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการและเครื่องมือ
สำหรับครูที่ปรึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด 
 ปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ์ (2555, น.14) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
หมายถึงกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่
ชัดเจนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู 
นักเรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความสุข กับการเรียน
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้ให้ความหมายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังนี้ 
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   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอย่างมีข้ันตอนที่
ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารทั้งระบบของสถานศึกษา โดยอาศัยศักยภาพและความสัมพันธ์ของ
นักเรียนที่มีต่อครู รวมทั้งการประสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
  กล่าวโดยสรุป การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา ที่มีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมี 
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้เพ่ือให้นักเรียนได้ 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี 
ทักษะในการดำรงชีวิตทันกับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง  
  3.1.1 กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(อ้างถึงใน อัจฉราวดี สุขชัย, 2553) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของการ
ดำเนินงาน 5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะมีวิธีการและเครื่องมือที่
แตกต่างกันออกไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นการบคุคล เป็นการศึกมาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนที่จะ
ช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนและ
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทางเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ไม่ใช่ความรู้สึกหรือการคาดเดา ซึ่งข้อมูลที่ได้ในเชิงประจักษ์จะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการ
ช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งข้อมูลที่ครูที่ปรึกษาควรรู้จักนักเรียนมี 3 ด้านคือด้าน
ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว  
  2. การคัดกรองนักเรียน เป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแต่ละคนมาพิจารณาเพ่ือจัด
กลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การ
คัดกรองของโรงเรียน 2) กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา คือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
มีปัญหา ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือป้องกัน หรือแก้ไข
ตามแต่กรณีการจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนมีความรวดเร็ว
ในการแก้ไขปัญหา ครูที่ปรึกษาควรระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้นักเรียนรับรู้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หรือมีปัญหา ครูต้องมีการเก็บผลการคัดกรองไว้เป็นความลับ นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษามีการ
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ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนก็  ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ทำให้ผู้ปกครองเกิด
ความรู้สึกว่า บุตรหลานของตนถูกจัดในกลุ่มท่ีผิดปกติ แตกต่างจากเพ่ือนนักเรียนอื่นๆ ภายหลังจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูลการคัดกรองแล้วโรงเรียนควรมีการประชุมครูเพ่ือการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่ม
นักเรียนร่วมกัน เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองที่เป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน 
  3. การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่
ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพมากข้ึนมีความภาคภูมิใจ
ในชีวิตมากขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมี
ปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรเอาใจใส่
กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหานั้นจำเป็นอย่างมากที่
จะต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดและหาวิธีช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อย
ปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระ
งานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายวิธีการแต่ละวิธีการที่ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้องดำเนินการ
คือ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  5. การส่งต่อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือแล้วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือ
ครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้นความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรืออาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่จนยากต่อ
การแก้ไข การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่
สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครู
ประจำวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือครุฝ่ายปกครองจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก-ปัญหาที่
พฤติกรรมที่ซับช้อนหรือรุนแรง ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานการทำงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลืออีกต้องส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกัน กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน และมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตลอดท้ัง 5 กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  3.1.2 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบการทำงานที่มีกระบวนการชัดเจน ดังนั้นบทบาท
หน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องศึกษาบทบาท
หน้าที่ตามกรอบการทำงานให้ชัดเจน ดังนี้ 
  สำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ คือ กำหนดนโยบายและหน่วยงานที่
รับผิดชอบในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการคำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
สนับสนุนช่วยเหลือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบติดตาม 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ คือ นำนโยบายการช่วยเหลือนักเรียนสู่   
การปฏิบัติในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และติดตามประเมินผล และรายงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ คือ บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
และบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ และดูแล กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และให้ขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน 
  ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา มีบทบาท คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองจำแนก
นักเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ส่งต่อ และ
รายงานผล ครูประจำวิชา หรือครูทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ คือ สนับสนุนครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และส่ง
ต่อ 
  หัวหน้าระดับชั้น มีบทบาทหน้าที่ คือ ติดตาม กำกับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของครู
ประจำชั้น ครูที่ปรึกษา และประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ คือ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ คือ ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษา 
เสนอแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข อำนวยความสะดวกในการประสานงาน เมื่อสถานศึกษา
ต้องการความช่วยเหลือ 
  ผู้ปกครอง หรือเครือข่ายผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ คือ อบรม ดูแล และเป็นแบบอย่าง 



38 
 

ที่ดีในการดำรงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจ และให้ความอบอุ่น สนับสนุนให้ความร่วมมือ 
วางแผนร่วมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียน และเป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน 
  ชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ คือ สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัย สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล กระทรวงแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคม สื่อมวลชน และอ่ืนๆ โดยมีหน้าที่ได้แก่ ให้
คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ สอดส่องดูแล ให้ความช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัย และการแก้ปัญหาพฤติกรรม ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความถนัด ติดตามผล 
สะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ให้การ
สนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและการขยายผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่ของบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แตล่ะบทบาทล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพราะแต่ละ
บทบาทมีส่วนในการเก้ือหนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
การเริ่มกำหนดนโยบาย มาจนถึงการรับนโยบายมาปฏิบัติโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เมื่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังย่อมส่งผลให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
สถานการณ์อ่ืนๆดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน และนำพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ 
 ชลธิชา เพชรานรากร, วรกฤต เถื่อนช้าง และสุพรต บุญอ่อน, (2563, น. 206-208) ได้ 
กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ตามหลักปาปณิกธรรม ดังนี้ 

1) จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการณ์ไกลรู้ว่าอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือ 
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สามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคตจากการอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้

ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผน ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า Conceptual Skill  คือ 

การชำนาญในการใช้ความคิดหรือทักษะทางด้านความคิด   

  2) วิธุโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ตรงกับคำภาษาอังกฤษคำว่า Technical Skill คือความชำนาญการด้านเทคนิคหรือทักษะ ทางด้านการ

ปฏิบัติงาน  

  3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดมี

ความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานให้แต่ละฝ่ายในองค์กรดำเนินแนวทางตามกรอบทิศทางท่ี

องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถทำให้พนักงาน

แต่ละคนปฏิบัติงานตามคำสั่งด้วยความเต็มใจได้เป็นต้นตรงกับคำภาษาอังกฤษคำว่า Human Relation 

Skill คือความชำนาญด้านมนุษยสัมพันธ์หรือทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์  คือ การจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น

การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่วางไว้ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีหลักในการยึดคือ วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการสอน 

กำหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรียน

การสอนนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาใช้ในการสอนร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม 

ความสามารถของมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
แกนกลาง และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ ให้รู้จักเทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นที่
องค์ความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน การตรวจสอบ สร้างเครือข่ายการ
ทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และประเมินผลการเรียนรู้ การเรียน
การสอนของครูและบุคลากร มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้ดำเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ 
สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา จึงทำให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการจัดการเรียนได้อย่างเต็มที่ 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตรตามความเหมาะสม เช่น 
  1) กรณีมาเรียนที่โรงเรียนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาซับซ้อน และภาคปฏิบัติ ที่ต้อง
ใช้อุปกรณ์และมีครูดูแล กรณีเรียนอยู่ที่บ้าน เน้นเนื้อหา ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงาน
ตามท่ีครูมอบหมาย เช่น เรียนรู้ จากแบบเรียน ใบความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือ
ทาง Online 
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  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูชี้แจง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านหรือ
ประกอบอาชีพเท่าที่ทำได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายท่ีบ้าน แล้วบันทึกการปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้
นักเรียนปฏิบัติที่บ้าน เป็นต้น 
  3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม เพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ทั้งนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนด้วยระบบการสอนทางไกล ผ่านโทรทัศน์ หรือ
ช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Onlineการศึกษาจากแบบเรียน หรือใบความรู้ สามารถนำมานับเวลาเรียน
ได้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด ให้
นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว จากเดิมเริ่มที่ครูสอนใน
ห้องเรียน แล้วมอบการบ้านให้ไปทำท่ีบ้าน อาจเปลี่ยนเป็นครูกำหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมทั้งให้
แหล่งข้อมูล นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย ถกแถลง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิด การเรียนรู้ การตรวจสอบความ
เข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญ ควรดำเนินการเป็นระยะ สามารถดูจากการแสดงความ
คิดเห็น การทำกิจกรรมระหว่างเรียน การทำแบบฝึก การสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น 
 การจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และอาจเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม หรือผสมผสาน
กิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทุกด้าน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และ
อำนวยความสะดวกสาหรับการกำหนดตารางหรือกิจวัตรประจำวันและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ให้
คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
กระทรวงศึกษาธิการ, 8 มิถุนายน 2563) 
  3.3 ด้านการส่งต่อ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการส่งต่อนักเรียนไว้ ดังนี้ 
  จรินทร มณีนุ่ม (2551, น.8) ได้กล่าวถึงการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาที่ 
ยากต่อการแก้ไข หรือดำเนินการแก้ไขแล้วไม่ดีข้ึน โดยครูที่ปรึกษาพิจารณาส่งต่อเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญโดย 
อาจจะเป็นภายในหรือกายบอกโรงเรียนเพื่อดำเงินการช่วยเหลือต่อไป มีหลักฐานการบันทึกการส่งต่อ
นักเรียนและหลักฐานบันทึกผลการช่วยเหลือนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
  เอ้ือพร อ่อนน้อม (2554. น.26-27) ได้กล่าวถึงการส่งต่อ คือ โรงเรียนมีการติดตามผลการ 
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีข้อมูลสารสนเทศในการส่งต่อนักเรียนภายนอกตาม 
ระบบการดูแลช่วยเหลือชัดเจน จัดตั้งเครือข่ายประสาบผลการช่วยเหลือเบื้องตัน มีการแต่งตั้งครูที่มี 
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ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านเพ่ือรับการส่งต่อภายนอก มีการติดตามประเมินผล สรุปผล 
และรายงานผลการส่งต่อ 
  จุฑามณี เกยสุวรรณ์ (2555. น.49) ได้กล่าวถึงการส่งต่อเป็นการดำเนินการส่งต่อ 
นักเรียนที่ครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม 
ไห้ไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมหรือ 
ช่วยเหลือได้รวดเร็วกว่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การส่งต่อภายในโรงเรียน และการส่งต่อไปยังภายนอก 
โรงเรียน 
   นฤบล กองทรัพย์ (2556, น.26) กล่าวว่า การส่งต่อนักเรียนในการดำเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียบมีปัญหาบางปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียน
ยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็จัดการส่งต่อ โดยแบ่งเป็นส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอกจากการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลงและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป การส่งต่อนักเรียน คือ การดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาบาง 
ประการที่ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา หรือโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ไปยังสู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว โดยมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ การส่งต่อนักเรียนภายในและภายนอกโรงเรียน การติดตาม
ผลการส่งต่อนักเรียน และสรุปผลการส่งต่อนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.3.1 ความสำคัญด้านการส่งต่อ 
  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาตาม
กระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณี ที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือ
แล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่งเท่านั้นความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึน
หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โดจนยากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1) การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือฝ้ายปกครอง 
    2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปขัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณี ปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะ
ดูแลช่วยเหลือได้ 
   3.3.2 แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูประจำชั้น 
   การส่งต่อนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนั้น มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อ
สำหรับครูประจำชั้น ดังนี้ 



42 
 

     1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง แม้ว่าครูประจำชั้นจะดำเนินการ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ 
     2) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูประจำชั้น เช่นให้ทำกิจกรรมเพ่ือ
การช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น 
     3) ปัญหาของนักเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความ
ซับซ้อนของสภาพจิตใจที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบำบัดทางจิตวิทยา ควร
พิจารณาส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
   3.3.3 แนวทางดำเนินการส่งต่อนักเรียน 
     1) ครูประจำชั้นประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อเพ่ือให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน 
     2) สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือ ที่
ผ่านมา รามทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ที่รับการช่วยเหลือนักเรียนทราบ โดยมีแบบบันทึก
การส่งต่อ หรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
     3) ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจำเป็นในการส่งต่อ โดยใช้คำพูดที่
สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธ เป็นต้นแต่ให้นักเรียนมีความรู้สึกที่
ดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่จะช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูประจำชั้นพิจารณาว่าเหมาะสม 
      4) ครูประจำชั้นนัดแนะวัน เวลา สถานที่นัดพบท่ีครูรับช่วยเหลือนักเรียน และส่งต่อ
ให้เรียบร้อย 
  3.3.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559, น.23-25) ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ตามขั้นตอนและ 
กระบวนการที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม 
เจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1) คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น
ประธานกรรมการ มีกรรมการตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย หัวหน้าระดับหัวหน้า
งานแผนงาน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และหัวหน้างานแนะแนว
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      (1.1) ส่งเสริมสนับสนุนการ ขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลและ 
     (1.2) สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาบุคลากร 
     (1.3) เป็นผู้นำในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
     (1.4) ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน ทีมทำ และเครือข่าย
การดำเนินงานจากทุกภาคส่วน 
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     (1.5) นิเทศกำกับติดตาม และประเมินผล 
    2) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการที่ผู้บริหาร
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตามตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ หัวหน้าระดับทุก
ระดับ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานอนามัย ครูพยาบาล และหัวหน้างาน แนะแนวเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      (2.1)ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (2.2) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) และหน่วยงานอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (2.3) จัดทำเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาคำเนินงานและรับผิดชอบ
ในการชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
      (2.4)จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าขอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือแสวงหา
แนวทางในการตูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (2.5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและดำเนินการอ่ืนได้ เพ่ือให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) ประกอบด้วย หัวหน้าระดับชั้น เป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ รองหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกยา ครูผู้สอน และครู
แนะแนว เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ต่อไปนี้ 
      (3.1) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประชุมชี้แจง 
      (3.2) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับชั้น 
      (3.3) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพ่ือประโยชน์
ต่อการดุแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (3.4) ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
     (3.5) ดำเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน และกระบวนการของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในคณะกรรมการการดำเนินงาน ( ทีมทำ ) 
    1) หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ 
     (1.1) ติดตาม กำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
     (1.2) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องใบการคุแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (1.3) จัดประชุมครูในระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือ 
     (1.4) จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
     (1.5) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานประเมินผลระดับส่ง
ผู้บริหารโดยผ่านทีมประสานงาน 
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    2) ครูที่ปรึกษาครูประจำชั้น 
     (2.1) ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้ 
     การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำ
ข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
     การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ ข้อมูลจำแนกจัดกลุ่มผู้เรียน เช่น กลุ่มเด็กมี 
ความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาต้องการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
      การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต 
     การป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
     การส่งต่อนักเรียน กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อนให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝ่าย
ปกครอง หรือผู้มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา 
     (2.2) พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา 
     (2.3) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
     (2.4) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่งหัวหน้าระดับ 
    3) ครูแนะแนว 
     (3.1) นิทศ สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวช้องทุกคนใน 
การให้ความรู้ เทคนิควิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือใช้ในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นสำคัญต่อไปนี้ 
      (1) เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนรวมทั้งการคัด
กรองจัดกลุ่มผู้เรียน การให้คำปรึกษาเบื้องต้น เช่น การใช้ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ 
      (2) เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
และกิจกรรมสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มคัดกรอง 
      (3) ให้ความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของผู้เรียนกลุ่มพิเศษ
ต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และการพัฒนาผู้เรียน 
     (3.2) ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือยากต่อการ
ช่วยเหลือ) ผู้ปกครองและผู้ขอรับบริการทั่วไป 
     (3.3) ประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นระบบ "เครือข่าย" ใน
การดำเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (3.4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในคาบแนะแนว 
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     (3.5) ให้บริการต่าง ๆ หรือจัดทำโครงการ กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ให้กับนักเรียนซึ่ง
เป็นการสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (3.6) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
     (3.7)ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
     (3.8) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือ 
   4) ครูผู้สอนประจำวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง 
     (4.1) ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือรู้จักและเข้าใจผู้เรียมอย่างแท้จริง 
     (4.2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และให้ความร่วมมือกับครูที่
ปรึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือมักเรียน 
     (4.3) ให้ข้อมูลการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและบริการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
     (4.4) ให้คำปรึกษาเบื้องตับในรายวิชาที่สอบ ใบต้านการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต และบุคลิกที่พึงประสงค์ 
     (4.5)พัฒนาตนเองต้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและการแนะแนวและนำมาบูรณา
การในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
     (4.6)ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
     (4.7) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
    5) ผู้แทนนักเรียน 
     (5.1) เรียนรู้ ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (5.2) ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการ 
จำเป็นของเพ่ือนนักเรียน  
     (5.3) มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     (5.4) เป็นแกนนำใบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนให้ไส้รับประสบการณ์การ 
เรียนรู้และการสร้างเสริมทักษะการดำรงชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  การส่งต่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ อย่างสุดความสามารถทั้ง 
การส่งต่อภายใน เป็นกระบวนการส่งต่อ ข้อมูลนักเรียนให้ตรงกับปัญหาของนักเรียน ไปยังหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนที่ ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานทะเบียนวัดผล เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน การส่งเสริม  
ป้องกันและแก้ไข ให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป และการส่งต่อภายนอก เป็นกระบวนการเมื่อ 
หน่วยงานภายในโรงเรียนที่เก่ียวข้องวินิจฉัยว่าไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เนื่องจากปัญหาของ 
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นักเรียนเป็นปัญหาเฉพาะด้าน จึงจำเป็นต้องส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือหน่วยงาน 
ภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพจิต สถาบันบำบัด 
ยาเสพติด สำนักงานเขต สถานีตำรวจ ศาสนสถาน เป็นต้น 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น หากครูที่ปรึกษาพบ 
ความเสี่ยงของนักเรียน ให้รีบประสานผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือดำเนินการเข้าช่วยเหลือนักเรียนต่อไปอย่างทันท่วงที โดยดำเนินการตามแผนภาพขั้นตอนการส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งต่อ 
  3.4 ด้านความปลอดภัย 
 Stracser (อ้างถึงใน เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์, 2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
ความปลอดภัย หมายถึงเงื่อนไขหรือสภาวะที่เป็นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ หรือ 
การออกแบบสภาพเวคล้อมทางกาย เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ 
 เคชน์ จรูญเรืองฤทธิ์ (2549, น.73) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัยคือการป้องกันภัย  
หรือป้องกันความเสียหายจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญของการ 
ป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย ที่ผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการปราศจากภัย
หรืออันตราย เพ่ือการดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัยมีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ และมีการเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552, คำนำ) กล่าวว่า โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 
ของเด็กนักเรียนที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ประกอบกับเด็กอยู่ในวัย
ซุกซน หากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
ได้ เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดในโรงเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เก่ียวข้อง 



47 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, น.1) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัย
ให้แก่เด็กนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับและ
การมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมรู้จักหลีกเสี่ยงพฤติกรรมไม่พ่ึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและรู้จักป้องกัน
ตนเองในสภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กล่าวโดยสรุป ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย ที่
ผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการปราศจากภัยหรืออันตราย เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่าง
สุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัยมีความม่ันใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีการเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้า
อย่างถูกต้องกับทุกสถานการณ์ 
   3.4.1 แนวนโยบายและการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, น.18) ได้กล่าวว่า การศึกษามี 
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้กำลังของ 
ประเทศ การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงามเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี 
ความเจริญงอกงามทุกด้าน คือ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง  
ประเทศนั้นก็จะมีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพไปด้วย 
  การสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่ เพียงใดข้ึนอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีแนวนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ดังนี้  
   1. เป้าประสงค์ 
    1) เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ 
ด้านอุบัติภัย และต้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ 
การมีส่วนร่วม และยืดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ 
    2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความ 
พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหา
ทางสังคมที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน 
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ร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุข 
    4) เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ 
รู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
   2. เป้าหมาย 
    1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
    2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
    3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้ 
แก่นักเรียน 
   3. ยุทธศาสตร์ 
    1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1.1) กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
     1.2) ประสานงานเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
     1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มีการ
จัดระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนที่เข้มแข็ง 
     1.4) ติดตามและประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
    2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     2.1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระตับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     2.2) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
     2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนไห้สถานศึกษา จัดระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่ 
นักเรียนที่เข้มแข็ง 
     2.4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
 
    3) ระดับสถานศึกษา 
     3.1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     3.2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
     3.3) มีการกำกับ ติดตามประเมินผล และรายงาน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดทำแนวนโยบายและการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  
เพ่ือที่จะให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย ต้องมีการกำหนดนโยบายและ 
มาตรการที่ลงสู่การปฏิบัติชัดเจนเรียนต้องเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  
ชุมชน และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะช่วยกันการวางแผน ปฏิบัติ 
ตามระเบียบคำสั่งหรือแผ่นในการรักษาความปลอดภัยโดยต้องมีการอบรมบุคคลากรในหน่วยงานให้รู้  
เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้ 
   3.5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริมการพัฒนา  
การป้องกันและ การแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ (2563) 
ได้กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเราควรเปลี่ยนให้ทุกๆท่ีกลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้
ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติในหลายประเทศท่ีประกาศมาตรการปิด
โรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการต้านการเรียนรู้มารองรับด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่างๆ โดย
พิจารณาจากเง่ือนไขความพร้อมต้านอุปกรณ์ ความพร้อมพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก
สำหรับประเทศไทย ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์
โควิด-19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ "เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส" ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้อง
ปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยควรดำเนินการ
ดังนี้ 

1. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของไทยในปัจจุบัน เน้นเนื้อหามาก ครู
จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเพ่ือสอนได้ครบถ้วน และไม่เอ้ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) 
เท่าท่ีควรและหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครูจะต้องใช้เวลา
สอนมากขึ้นเพ่ือสอนให้ครบถ้วน     การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ 
รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนจะสามารถช่วยลดความกดดันโดยยังคงคุณภาพขั้นต่ำ
ไว้ได้ ตัวอย่างของ มลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ได้กระชับหลักสูตรโดยเน้นเนื้อท่าจำเป็นตามฐาน
ของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ครูสามารถนำไปวางแผนการสอนและใช้เวลาได้อย่างรวมทั้งออกคู่มือหลักสูตร
ฉบับย่อสำหรับผู้ปกครอง เพ่ือสื่อสารให้เข้าใจถึงหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรแกนกลางไทยจัด
ประเภทตัวชี้วัดแล้ว แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจนในการสื่อสารแก่ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกลางของ
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ไทยกำหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชาแล้ว แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจน โดยระบุ
เนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัย และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วนอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการควรให้ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ครู โดยให้
คำแนะนำในการเลือกตัวชี้วัดและเนื้อหานอกเหนือจากส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับบริบทและ
สถานการณ์ของพ้ืนที่  อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการควรออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับผู้ปกครอง 
เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทใหม่ และสามารถติดตามการเรียนรู้ของเด็กได้ นอกจากนี้ โรงเรียนต้อง
ไม่ละเลยการให้ความรู้แก่นักเรียนแต่ละช่วงวัยในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองค์กรอนามัย
โลกได้จัดทำคู่มือไว้แล้ว 

2. เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการ 
เรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให้ครูสามารถออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ ดังตัวอย่างของ
มลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน 
(blended learning) โดยแนะนำการกำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้แก่     ชัว่โมง
เรียนรู้ผ่านจอสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย (ปัญหาด้านสายตา) และ
พัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน)ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านจากการทำใบงาน ชิ้นงาน 
ค้นคว้าด้วยตัวเอง และชั่วโมงท่ีครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนในกรณีของสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน โดยจัดทำฐานข้อมูลของสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้
หน่วยงานอื่นๆ และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุดการเรียนรู้พ้ืนฐานให้นักเรียนซ่ึงประกอบด้วย
คู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (สื่อแห้ง) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนทั้งท่ีสามารถเข้าถึงและไม่สามารถ
เข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้ ในกรณีของไทย แม้หลักสูตรแกนกลางของไทยเปิดให้มี
ความยืดหยุ่นในการกำหนดชั่วโมงเรียน แต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้าง
แข็งตัว ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการช่วยผ่อนคลายโครงสร้างเวลาเรียนลง และเปิดช่องทางการ
สื่อสารให้ครูได้สอบถามข้อสงสัย ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ครูออกแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น  
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปิดให้เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มทางเลือกท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กมากข้ึน 
  3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม  ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่  วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ควรเริ่มต้น
โดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้แผนการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นตาม
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สถานการณ์การระบาด เช่น ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ 2 สัปดาห์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการประเมินสถานการณ์การระบาด  ทั้งนี้ หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบทั้งเทอมหรือทั้งปี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
ในอนาคต  ในทางปฏิบัติ การจัดหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจ 
และยังสามารถบูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน หลังจากนั้นครูควรกำหนดคำถามสำคัญของแต่ละ
หน่วย และวางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน  เลือก
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก และสื่อสารกับพ่อแม่ให้ทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป  เนื่องจากการ
เสริมทักษะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งคำถาม เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมจะทำให้ครูออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ได้มีคุณภาพมากข้ึน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพิ่มทักษะเหล่านี้ตาม
ความต้องการของครูในแต่ละพ้ืนที่ โดยอาจจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม 
ช่วยพัฒนาศักยภาพครูให้ตรงกับทักษะที่ต้องการ และสนับสนุนให้มีการเพ่ิมทักษะให้แก่ศึกษานิเทศก์ 
เพ่ือเป็น “โค้ชหน้างาน” ให้แก่ครูต่อไป 
  4. ยกระดับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) เพ่ือไม่ให้เด็กเสีย
โอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันลดลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจทำให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของ
นักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคำนวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะ
ยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไม่สามารถลดหรือละทิ้งไปได้ทั้งการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
(assessment for learning) ของเด็ก เพ่ือให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะสามารถให้ 
feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรงตามสถานการณ์ และการประเมินซึ่งทำให้เกิดการ
เรียนรู้ (assessment as learning) ของเด็ก โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการเรียนของ
ตนเอง กระบวนการนี้จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน 
รวมถึงเมื่อเด็กเข้าใจตนเองก็จะเป็นโอกาสที่จะวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครูได้           
การประเมินเพ่ือพัฒนาทั้ง 2 ลักษณะจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครูมาก
ขึ้น วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการรายบุคคล (personalized check-
ins) เพ่ือติดตามการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย  ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพ่ิมการประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือน (self & peer 
assessment) เข้าไปด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยฝึกทักษะการสะท้อนคิดให้เด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย 
การประเมินเพ่ือพัฒนาจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ (1) มีการเสริม
ศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน (2) มีการให้เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเข้ามาร่วมพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหม่ๆ และ (3) มีการเปิดเวที 
(platform) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เชี่ยวชาญ 
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  5. การประเมินเพ่ือรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว้ 
แต่ควรให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็ก มากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ   
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันทำให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น คุณภาพ
การศึกษาท่ีเด็กจะได้รับในแต่ละพ้ืนที่จะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้หรือทักษะแบบ
เดียวกันเพ่ือให้เกิดความรับผิดรับชอบได้ มิฉะนั้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑ์ข้อสอบวัดความรู้ (test-based) มาสู่การให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดที่
ไม่ใช่ด้านวิชาการ (non-academic measure) มากขึ้น เช่น อัตราการเข้าเรียน (attendance rate) 
หรืออัตราการออกกลางคัน (drop-out rate) เป็นต้น  โดยการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดภาระครู เช่น ใช้ระบบ Google Classroom บันทึกการใช้งาน ซึ่งจะช่วย
ทำให้เขตพ้ืนที่สามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นด้วย 
 ในขณะเดียวกันการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
โควิด-19 ควรดำเนินการตาม ขั้นตอนและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ โดยบูรณาการเข้ากับ
หลักการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการและเครื่องมือ 5 ขั้นตอน
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, น.8-9) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
ที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้าน
บวกและด้านสบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีความเข้าใจ
นักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไข
ปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิตพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัด 
กลุ่มนักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรอง
ที่โรงเรียนกำหนด เช่น ในกรณีท่ีแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้ 

1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัด 
กรองของโรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 

2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรอง 
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์ 
การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
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4. กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ 
แสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับ
ผู้มีอายุในระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถพิเศษนั้นอย่างเต็มศักยภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนใน 
กลุ่มคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มี
คุณภาพมากขึ้นและได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วย
ป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหา และเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณา
ดำเนินการได้ แต่มีกจิกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน 
เท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึง
เป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของ
สังคมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจำเป็น 
ต้องดำเนินการ คือการให้การปรึกษาเบื้องต้นการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ 
นักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่ปัญหามีความยากต่อ การช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครู
คนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อ
การแก้ไขซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือการคัด
กรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหาของนักเรียนการส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การส่งต่อภายใน ครูที่
ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครู
แนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิซา หรือฝ่ายปกครอง 2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่าย
ปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกหากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพ
ของโรงเรียน 
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 พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย (อ่อนสี), พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) และวรกฤต เถื่อนช้าง,(2563) 
ได้กล่าวถึงการเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกัน
การระบาดพร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการ
เรียนที่เปลี่ยนไป โดยควรดำเนินการ 6 ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1 กำหนดมาตรการเปิด ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง และยืดหยุ่นตามความ 
รุนแรงของการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยวางแนวทางให้พ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องปิดโรงเรียน และให้เด็กเรียนทางไกลที่บ้านจนสถานการณ์ลดความ
รุนแรงลงจนสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ ในกรณีพ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปราย หรือไม่มีผู้ติด
เชื้อรายใหม่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้พิจารณาเปิดโรงเรียนได้ภายใต้ข้อจากัดความพร้อมของ
ห้องเรียน และความพร้อมในการเรียนทางไกลของเด็ก ทั้งนี้ควรกำหนดให้แนวทางการเปิด ปิดโรงเรียน
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณีที่สถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น และ
สถานการณ์ผ่อนคลายลง 

ประการที่ 2 ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น “ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19” โดย 
กำหนดแนวทางให้โรงเรียนทุกแห่งสำรวจความพร้อมของห้องเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควร
ประสานงานกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยากำหนดลักษณะของห้องเรียนที่เหมาะสม เช่น 
จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาณ
อากาศในห้องเรียนเป็นต้น เพ่ือให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านกายภายของตน ทั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการควรสื่อสารอย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางท่ีอิงกับแบบแปลนอาคารเรียน
มาตรฐาน หรือในกรณีท่ีโรงเรียนไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน ควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของ
การระบายอากาศอย่างชัดเจน 

ประการที่ 3 สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของเด็กเพ่ือประเมินความเสี่ยง  
กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการร่วมกันเพ่ือจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในการเข้าถึงการ
เรียนทางไกล โดยแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อม ได้แก่ เด็กมีอุปกรณ์ดิจิทัลพร้อม
อินเทอร์เน็ตที่บ้าน กลุ่มท่ีมีความเสี่ยง ได้แก่ เด็กท่ีไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน แต่เข้าถึง
ไฟฟ้าได้ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็กท่ีไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และไม่มีไฟฟ้า
ใช้ ทั้งนี้ ควรใช้ข้อมูลเพ่ือประเมินความพร้อมของผู้ปกครองด้วย เช่น เป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ เพื่อ
วางแผนให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีท่ีต้อง
เรียนที่บ้าน 

ประการที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากการ 
เรียนทางไกล ในกรณีโรงเรียนต้องปิดเพราะพ้ืนที่มีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้น
เรียนในห้องเรียนแก่เด็กทุกคนได้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ์ 
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รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) 
พร้อมเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ยืมเรียน แก่เด็กท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีบ้าน แต่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ 
เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์ได้ และจัดเตรียม "สื่อแห้ง" ในรูปชุดสื่อการเรียนรู้ (Learning 
Packages) สำหรับเด็กที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น 
  ประการที่ 5 ใช้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด ในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีโรงเรียนสามารถจัดการสอนได้ หรือใช้การสอน
แบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศกึษาเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19)” ที่กำหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร UNICEF อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ท่ี
เจ็บป่วยมาโรงเรียน กำหนดให้มีการล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากาก
อนามัย เป็นต้น 

ประการที่ 6 สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจำเป็นของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน  
รวมทั้งให้คู่มือสนับสนุนเด็กสำหรับการเรียนทางไกล โดยให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางการ
เปิด-ปิดโรงเรียน อย่างไร เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทาคู่มือสาหรับผู้ปกครองสาหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน 
เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือเรียนออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือ คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น 
 การเปิด-ปิดโรงเรียนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเพ่ือตอบโจทย์ “การศึกษาต้องปรับตัวอย่างไร
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19” เพื่อให้เด็กกลับมาเรียนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้นแต่จะทำอย่างไรให้
เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่อาจต้องเรียนที่บ้านช่วงหนึ่ง แล้วสลับกลับมาเรียน
ตามปกติภายหลังสถานการณ์ระบาดลดความรุนแรงลง รวมทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบจำเป็นต้อง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดี่ยวกันการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และแนวทางการเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เป็นแนวทางที่ดีในการดูแล
นักเรียนแต่ผู้เขียนได้สรุปหลักการและวิธีการ ดังนี้ 

1.ต้องมีการเตรียมการก่อนเปิดเรียนต้องตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ทำความสะอาด อาคารเรียน ห้องเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาเครื่องเด็ก
เล่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัวและอุปกรณ์ โรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และอ่ืนๆที่ครู 
นักเรียน อยู่ร่วมกันและมีพ้ืนที่สัมผัสตรวจสอบอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานรวมถึง
สบู่ล้างมือที่เพียงพอ และจัดสถานที่เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถวการเข้าคิว การจัด
ที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical 
Distancing) 
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  2.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ในครอบครัว ความเจ็บป่วย โรคประจำตัวและการมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ
โรคติดต่ออ่ืนๆหรือไปอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงมาก่อนในวันเปิดเรียนทั้งนี้ผู้บริหารได้ให้ครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยม
นักเรียนถึงบ้านนักเรียนเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลด้วย 

3.มีการคัดกรองและการป้องกันทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ทำตามมาตรการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 6 มาตรการ (2563, น. 34) คือ 
   3.1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา โดย
ออกแบบจุดคัดกรองให้เหมาะสม เพราะโรงเรียนมีขนาดไม่เท่ากัน และต้องฝากพ่อแม่ว่าถ้ามีประวัติ
ความเสี่ยงอะไรต้องแจ้งครูให้ทราบ 

3.2 สวมหน้ากากตลอดเวลาในทุกช่วงชั้นขณะอยู่ในโรงเรียน อาจจะต้อง 
แนะนำเด็กด้วย อยู่ในห้องเรียนต้องไม่ถอดหน้ากาก 

3.3 จุดทำความสะอาดล้างมือ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไปจุด 
ล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน 

3.4 ออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน แต่เด็กอาจเว้นระยะห่างได้ยาก ก็อยากให้ 
จัดกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ และให้เป็นกลุ่มเดียวกันไปตลอดทั้งวัน เมื่อพบความผิดปกติก็จะติดตามได้
รวดเร็ว 

3.5 การทำความสะอาด เน้นพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมทุกวัน  
อย่างสนามเด็กเล่นก็อาจหมุนเวียนเด็กกลุ่มเล็กๆ ออกมาเล่น แล้วทำความสะอาดระหว่างกลุ่ม
ผลัดเปลี่ยนกิจกรรม และล้างมือก่อนเล่นหลังเล่น ก็จะลดการแพร่ระบาดโรค 

3.6 เรื่องความแออัด หลายกิจกรรมที่คงจัดไม่ได้ เช่น กีฬาสี ที่เป็นความเสี่ยง 
ในการรวมกลุ่มใกล้ชิด อาจต้องงดไปก่อน 

4.มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ทำตามมาตรการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนได้เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมก่อนการเปิดเรียนหลักจากเปิดเรียน
ครูต้องดำเนินการสอนเสริมให้นักเรียนตั้งแต่เริ่มเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนที่ได้เรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียมมาแล้ว 
 
4. การบริหารจัดการ 

 แนวคิดด้านการบริหารจัดการนั้น เป็นการนำเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลไปพร้อมกันด้วย ในยุคปัจจุบันนี้
ไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต่างก็ต้องการการบริหารจัดการที่ดีทั้งนั้น เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ก้าวหน้าได้ดีที่สุด ซึ่งคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการดังนี้ 
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4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เฮนรี่ ฟาโยล Henri Fayol (วราภรณ์ หนูดำ, 2548) เป็นผู้ให้แนวคิดทางการบริหารโดย

พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทำให้การบริหารประสบความสำเร็จ โดยเน้นว่า ภารกิจด้านการ

จัดการเป็นภารกิจที่สำคัญท่ีสุด เพราะการวางแผนเป็นกระบวนการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตเพ่ือจะ

สามารถยืดหยุ่นและมีความต่อเนื่องได้ ด้านการจัดองค์การจะเป็นการกำหนดโครงสร้างวัสดุและ

บุคลากรโดยให้มี 

การสั่งการต่อบุคลากร มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับคนงานภายใต้การประสานงาน 

และการควบคุมเพ่ือให้องค์กรดำเนินงานบรรลุตามท่ีวางแผนไว้ได้ โดยได้กำหนดหลักการจัดการไว้ 14 

ข้อ (Fourteen principles of management of Fayol’s) ดังต่อไปนี้  

1. หลักการแบ่งงานกันทำ (Division of work) หลักการแบ่งงานนี้ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ

ในองค์การ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกองค์การทำงานเฉพาะด้าน หรือลดขอบข่ายงานให้แคบลง 

ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเชี่ยวชาญหรือคุ้นเคยกับงานในความรับผิดชอบสามารถทำงานให้เกิดผลดีและ

ประหยัดเวลาได้  

2. การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) การมอบงานหรือ

หน้าที่หรือความรับผิดชอบให้บุคคลใดดำเนินการ บุคคลนั้นจะต้องได้รับอำนาจเพียงพอเพ่ือให้การ

ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และอำนาจที่มอบไปให้ต้องมีความสมดุลกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

3. การมีระเบียบวินัย (Discipline) การปฏิบัติงานภายในองค์การซึ่งประกอบด้วยบุคคลจำนวน

มาก จำเป็นต้องมีการกำหนดระเบียบวินัยหรือกฎเกณฑ์เป็นกติกาให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากสมาชิกขององค์การคนใดคนหนึ่งทำงานด้วยความขยัน

ขันแข็งเป็นผลดีก็มีการให้รางวัลเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบ ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกคนใด

ละเลยหน้าที่หรือไม่ตั้งใจทำ งานให้เกิดผลเสียก็มีระเบียบกฎเกณฑ์ลงโทษด้วยวิธิีการต่าง ๆ เช่น หัก

เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือไล่ออกตามแต่กรณี  

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควรได้รับคำสั่งจาก

ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพ่ือให้การสั่งงานถูกต้องแน่นอนไม่สับสน ในองค์การขนาดใหญ่ซ่ึงมี

หน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานและหลายระดับ แต่ละระดับแต่ละหน่วยงานจะมี ผู้บังคับบัญชาเฉพาะ

อยู่โดยตรงทำหน้าที่รับผิดชอบและสั่งการให้พนักงานในแผนกกระทำการใด หัวหน้าฝ่ายจะสั่งแก่

พนักงานมายังหัวหน้ากอง และหัวหน้ากองจะสั่งต่อมายังหัวหน้าแผนกและให้หัวหน้าแผนกออกคำสั่ง

แก่พนักงานคนนั้น หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากองถึงแม้จะเป็นผู้บริหารชั้นเหนือก็ไม่ควรเป็นผู้ออกคำสั่ง
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โดยตรงกับพนักงานคนนั้น มิฉะนั้นจะเป็นการก้าวก่ายอำนาจ หรือทำให้การทำงานในแผนกเสียดุลการ

บังคับบัญชาได้  

5. เอกภาพในการอำนวยการ (Unity of direction) ในแต่ละหน่วยหรือแม้แต่ในแต่ละองค์การ

ก็ตามควรมีแผนงานหรือเป้าหมายที่แน่นอนเพียงอย่างเดียว และมุ่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น

โดยตรง หลักการนี้ได้นำมาใช้ในการจัดแผนกต่าง ๆ ขององค์การ คือจัดให้แผนงานที่มีจุดประสงค์

เดียวกันหรือจำเป็นต้องร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานอยู่ร่วมกันในกองเดียวกัน หรือฝ่ายเดียวกัน

และมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน เพ่ือให้การอำนวยการสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่

ขัดแย้งกัน  

6. ประโยชน์ส่วนบุคคลต้องถือเป็นเรื่องรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 

individual interest to general interest) ในหลักการโดยปกติผลประโยชน์หรือความต้องการหรือ

จุดประสงค์ส่วนบุคคลหรือสมาชิกในองค์การจะต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การอยู่แล้ว 

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัด สินใจขององค์การนั้นเอง องค์การใดที่สามารถปรับความต้องการขององค์การ

และของสมาชิกส่วนใหญ่ 

ที่สอดคล้องหรือใกลเ้คียงกันได้มากเท่าใดหลักการข้อนี้จะยิ่งยังประโยชน์ให้กับองค์การนั้นได้มาก ส่วน

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มใดที่สอดคล้องหรือผิดแผกไปจากผลประโยชน์ส่วนรวมก็อาจจำเป็นต้อง

ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่  

7. การให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกองค์การ (Remuneration of personnel) เมื่อสมาชิกเข้ามา 

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับองค์การจำเป็นต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมและขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความเป็นธรรมเพื่อให้ทั้งฝ่ายองค์การและสมาชิกเกิดความพอใจไม่ว่าจะ

เป็นรูปแบบเงินเดือนหรือค่าจ้างก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับคุณวุฒิและผลงานของสมาชิกแต่ละ

คน สวัสดิการต่าง ๆ การกำ หนดผลงาน การจัดสภาพการทำงาน การให้รางวัลพิเศษแก่ผู้ทำงานดีเด่น

จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างยุติธรรมและเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย  

8. การรวมอำนาจ (Centralization) ในแต่องค์การควรมีศูนยก์ลาง ซึ่งทำหน้าที่บริหารและ

ความ 

จำ เป็นต้องมีเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้โดย

พิจารณาผลดีผลเสียของทั้งการรวมอำนาจและกระจายอำนาจการตัดสินใจไวกับผู้บริหารระดับสูงใน

ส่วนกลางเท่านั้น  

9. การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar chain) การบริหารงานในองค์การจะต้องมีการจัดสายการ

บังคับ บัญชาลดหย่อนนกันลงไปโดยเริ่มจากผู้บริหารชั้นสูงสุดถึงผู้บริหารชั้นต่ำสุดโดยไม่ขาดตอน ทั้งนี้
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เพ่ือให้การปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายขององค์การมีข้ันตอนเป็นระเบียบแบบแผน อย่างไรก็ดีในทาง

ปฏิบัตินั้นไม่จำ เป็นที่ผู้บังคับบัญชาชั้นล่างจะต้องรอฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทุก

กรณี ในบางครั้งผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นอาจจำเป็นต้องตัดสินใจสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร 

ซ่ึงแม้ว่าจะมิได้อยู่ใน 

อำ นาจที่ได้รับมอบหมายก็ตาม หากเห็นว่าในสถานการณ์นั้น ๆ จะเป็นการล่าช้าที่ต้องสั่งจากหน่วย

เหนือและการตัดสินใจนั้นจะมีผลดีมากกว่าการรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

10. ระเบียบและคำสั่ง (Order) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิด

ประสิทธิภาพในการทำงานถือได้ว่า ระเบียบและคำสั่งเป็นกติกาให้คนในองค์การร่วมกันยึดถือและ

ปฏิบัติตาม  

11. ความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องวางตัวอย่างถูกต้องในการปฏิบัติต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค จะต้องให้ความเห็นใจให้ความเมตตากรุณาและให้ความเป็นธรรม เสมอ

หน้ากัน คุณสมบัติดังกล่าวจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใส  

12. ความม่ันคงในการทำงาน (Stability of tenure of personnel) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ

จำต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งและมีประสิทธิภาพ หากมีความรู้สึกมั่นใจว่าหน้าที่การงานให้ปฏิบัติมี

ความมั่นคง ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องพิจารณาตัวบุคคลที่จะมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม และให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานหรือเรียนรู้งานเป็นระยะเวลานานพอสมควร

ก่อนที่จะประเมินผลงาน นอกจากนั้นยังต้องมีการให้ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้คนทำงานสามารถรับผิดชอบ

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีรวมทั้งจัดการดูแลสภาพการทำงานอันได้แก่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือ

เอ้ืออำนวยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย  

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) ผู้บริหารองค์การควรมีใจกว้าง ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ และ

ความคิดต่าง ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นด้วยความเป็นธรรมและด้วยเหตุด้วยผล 

ทั้งยังควรสนับ สนุนให้ใต้บังคับบัญชาฝึกหัดการใช้ความคิดริเริ่มด้วย  

14. ความสามัคคี (Esprit de corps) ความร่วมมือกันทำงานเพื่อเป้าหมายความสำเร็จของ

องค์การงานที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานหรือกลุ่มสมาชิกใดปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมกันนั้นมีความกลมเกลียวกันด้วยและก็เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารที่ต้องหาวิธีการต่าง ๆ ให้เกิดความ

สามัคคีขึ้นในทุกกลุ่มของสมาชิกด้วยวิธิีการต่าง ๆ  

โดยองค์ประกอบข้างต้น จะเป็นปัจจัยที่ทำให้การบริหารงานเกิดการประสบความสำเร็จ โดย

ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความหมายของปัจจัยข้างต้นอย่างชัดเจน และเข้าถึงความสัมพันธ์กับ หน้าที่ต่าง ๆ 

ในองค์การ ประการสำคัญ ได้แก่ การประยุกต์์ใช้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมกับกรณี  
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แมกเวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักคิดในกลุ่ม General administrative เช่นเดียวกับ Fayol 

เป็นนักพัฒนาหลักการที่เน้นโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่เรียกว่า หลักราชการ (Bureaucracy) ที่เน้น

การแบ่งงาน กำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีกฎระเบียบละเอียดและไม่เน้น ความสัมพันธ์แบบ

ส่วนตัวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการยึดหลักคุณธรรม (Merit) และประเมินผลงานพนักงาน หลักการ 

Bureaucracy ของ Max Webber เหมาะที่จะใช้ในองค์การขนาดใหญ่แต่อาจ ไม่เหมาะสมสำหรับ

องค์การขนาดเล็กท่ีจำเป็นต้องมีการคล่องตัวต่อการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

เฟรดเดอริค (Frederick. 1856-1915) ได้ริเริ่มกระบวนการหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับงานเพ่ือที่จะหาวิธีการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการในการ

ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน การศึกษาและหาข้อสรุปของ Taylor ได้ใช้วิธี

การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการหาข้อสรุปในแบบโบราณ โดยในอดีตการสรุปสิ่งใด ๆ ที่ เกี่ยวกับ

มนุษย์มักจะมีการสรุปตามความเชื่อทางศาสนาและการใช้เหตุผลโต้แย้งกัน แต่การศึกษาของ Taylor 

ใช้วิธีการทดลองเก็บข้อ มูลที่เป็นตัวเลขและการเปรียบเทียบจนกลายเป็นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 

(Scientific management) และได้สรุปหลักการข้ันพ้ืนฐานไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาวิธิีการที่คนงานปฏิบัติงานรวบรวมงานอย่างไม่เป็นทางการที่คนงานต้องปฏิบัติและ

ทดลองหาวิธีที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

2. จัดหมวดหมู่วิธีการปฏิบตัิใหม่ ๆ เขียนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร  

3. เลือกคนงานที่เหมาะสมทั้งในด้านความชำนาญและความรู้ต่องานที่จะมอบหมาย และ

ฝึกอบรมตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด  

4. จัดตั้งระบบการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานและระบบการจ่ายตอบแทนอย่างเป็น

รูปธรรมและเหมาะสม  

ชนิสรา ทองขาว (2547) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารว่าเป็นกระบวนการโพส์ด

คอร์บ โดยใช้ตัวอักษรมาเรียงกันเข้าเป็นหลักการ คือ ขั้นตอนที่ผู้บริหารปฏิบัติ 7 ประการ คือ  

1. การวางแผน หมายถึง เป็นการกำหนดโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่าจะทำอะไร เพ่ืออะไร และมี

แนวทางจะปฏิบัติอย่างไร  

2. การจัดองค์การ หมายถึง เป็นการจัดสายงานแบ่งแยกอำนาจการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

หน้าที่บทบาทของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งอย่างเด่นชัด  

3. การสรรหา หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้จัดองค์การเอาไว้แล้วมีการบรรจุงาน

ฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือจะได้ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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4. การวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง เพื่อการบอกทิศทางการทำงาน เสนอแนะวิธีทำงาน หลังจากท่ี

ได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าควรจะทำอะไร อย่างไร ไปในทิศทางใด  

5. การประสานงาน หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยและบุคคลใน

ตำแหน่ง 

ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การกำหนดระเบียบ

แบบแผนในการทำงาน เป็นต้น  

6. การรายงาน หมายถึง การทำงานทุกอย่างจะต้องมีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน

ขึ้นไป 

ว่า ตนเองได้ทำาอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลอันใด  

7. การจัดทำงบประมาณ หมายถึง ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรมกระบวนการโพส์ดคอร์บนี้

เป็นกระบวนการซึ่งเป็นวงกลม กล่าวคือจะเริ่มจากการวางแผนต่อไปเรื่อย ๆ ตามลำดับถึงการจัด

งบประมาณ และผลจากการจัดงบประมาณก็จะส่งผลกระทบไปยังการวางแผนในครั้งต่อไปเป็นวงกลม

อยู่ตลอดเวลา  

เจริญผล สุวรรณโชติ (2544) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการของสังคมอย่าง

หนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมกันเพ่ือกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้

บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้กำหนดไว้ การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การ

ดำเนินการเพ่ือให้คงอยู่ต่อไป การกระตุ้นหรือการยั่วยุให้เกิดการกระทำการควบคุม และการกระทำท่ีทำ

ให้เกิด การรวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในด้านของบุคคลและในด้าน

วัตถุ  

ทฤษฎีระบบราชการ (The Theory of Bureaucracy) ของ แมก เวเบอร์ (Max Weber) เป็น

ระบบอย่างเป็นทางการในองค์การที่ออกแบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดบนหลักพ้ืนฐาน

ต่อไป  

1. ผู้จัดการได้รับอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการตามตำแหน่งที่ตนรับผิดชอบ  

2. การดำรงตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลใดนั้นก็ข้ึนอยู่กับความสามารถของบุคคลนั้นมากกว่า

ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและความเก่ียวพันระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์การควร

มีการกำหนดใหชัดเจน  

4. อำนาจหน้าที่จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้มีการกำหนดสายการบังคับบัญชาและพนักงานรู้จัด

เจนในสายการบังคับบัญชาดังกล่าว  
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5. ผู้บริหารต้องกำหนดระบบที่ชัดเจนของกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานและบรรทัด

ฐานที่ทำให้สามารถควบคุมพฤติกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบข้างต้นจะเป็น

ปัจจัยที่ทำ ให้การบริหารงานเกิดการประสบความสำเร็จ โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจความหมายของ

ปัจจัยข้างต้นอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ ประการสำคัญ ได้แก่ 

การประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมกับกรณี  

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการเป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้ให้ได้ผล

ประโยชน์สูงสุดพร้อมไปกับการใช้องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัด

องค์การ 3) ด้านการนำและการจูงใจ 4) ด้านการควบคุม ควบคู่กันไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างคนในองค์การ 

4.2 ความหมายของการบริหารจัดการ  
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้พอสรุปได้ ดังนี้ 

เกษม จันทร์แก้ว (2540) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปการดำเนินการนำ
วัตถุดิบสู่ระบบด้วยระบบกระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามท่ีกำหนดไว้ การบริหารจึงเป็นการ
ดำเนินการให้ทุกโครงการทำหน้าที่สัมพันธ์กัน เป็นเรื่องยากท่ีจะทำให้เกิดการผสมผสานกันถ้าไม่วาง
แผนการดำเนินการที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่วางแผนบริหารอย่างไร อย่างไรก็ดีผู้บริหารมีหน้าที่
อำนวยการ (Directing) ตามอำนาจหน้าที่จากหน่วยงาน (Organizing) ที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม 
(Controlling) ในการนำแผนงาน (Planning) ที่ได้กำหนดไว้แล้วไปดำเนินการร่วมกันทรัพยากร 
(Assembling Resource) ทำให้การผลิตหรือการใช้ปัจจัยการบริหาร (ได้แก่ คน งบประมาณ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สวัสดิการ ฯลฯ) ก่อให้เกิดผลผลิตขั้นสุดท้าย  

สรุปว่า การบริหารเป็นการดำเนินการที่ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสั่งการในการบริหารจัดการ

ควบคุมและนำแผนที่กำหนดไว้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้รวบรวมความหมายของคำว่า “การบริหารจัดการ” ได้

ดังนี้  

การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การกำหนดนโยบาย ที่

สำคัญและการกำหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นคำนิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public 

Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและคำว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง 

ผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร (Schermerhorn, 1999, p. G -2) 

การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 

การสั่งการ (Leading/ Directing) หรืออำนวยการและการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ 
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โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญในการ

บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน  

สรุปว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ

หรืออำนวยการและการควบคุม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรองค์กร (6 Ms)  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้

บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน 

การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ ทั้งหลาย

กำหนดขึ้น จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการ

วางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ

จุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลพื้นฐานใน

การดำรงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ทำให้องค์การแตกต่างจากองค์การ

อ่ืน สำหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้บรรลุผล 

ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทาง 

ที่จะก่อให้เกิดการกระทำเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ  

การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือ 

เมื่อองค์การจัดทำจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบ 13 โครงสร้าง

องค์การเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนั้น การออกแบบ

โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้นมากมาย  

การนำ (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้นำใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้นำจะเป็นผู้นำที่มี

ศักยภาพดังกล่าวได้พึงทำความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นำ (Leadership) การ

ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

องค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนดไว้มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติไป

ในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อน
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จุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกใน

องค์กร  

สรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การต้องอาศัยหลัก

ทางการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะทำให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สมพงศ์ เกษมสิน (2523) ได้กล่าวว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการ

เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และคำว่า การ

จัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเด่น เป็นสากลอยู่หลาย

ประการ ดังนี้        

1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์  

2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  

3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน  

4. การบริหารมีลักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการ  

5. การบริหารเป็นการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  

6. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (Collective Mind) 

จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะนำไปสู่พลังของกลุ่ม (Group Effort) 

ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  

7. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีเหตุผล  

8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์  

9. การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  

สรุปว่า การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากล 9 ประการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ บุคคล 

ทรัพยากร กระบวนการดำเนินการ การรวมกันของกลุ่มคน ความร่วมใจ การมีเหตุผล การตรวจสอบ 

และความเป็นอยู่ของมนุษย์  

วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ (2523) ได้สรุปสาระสำคัญของการบริหารไว้ดังนี้  

1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  

2. ร่วมมือกันทำกิจกรรม  

3. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

4. โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม  
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สำหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์

เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา มี

องค์แห่งความรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึงเป็นสิ่งที่

นำมาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารแต่ละคน  

สรุปว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกัน

ดำเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร

ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพ่ือจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ให้เหมาะสมกับการทำงานสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

อนันต์ เกตุวงศ์ (2523) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ 

(อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดผลตามต้องการ  

จักรกริช หมอประกอบ (2547) สรุปไว้ว่า มีความสำคัญต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากหาก

ขาดเสียซึ่งการบริหาร 4M ที่ดีในข้อหนึ่งข้อใด ก็จะทำให้งานนั้นเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งผล

กระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกันและจะทำให้การทำงานนั้นไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ และการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ย่อมขึ้นอยู่

กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารหรือการจัดการที่ดี 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ

ประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ประเด็นสำคัญของการ

บริหารจัดการจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนำกระบวนการ

บริหารมาใช้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นการเปิดกว้างอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารในการบริหารไม่จำเป็น

จะต้องกำหนดตายตัวว่าจะใช้เทคนิคใดใช้ กระบวนการใดเพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมาย

ของงานเป็นสำคัญ สถานภาพของผู้บริหารเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสเช่นกัน 

ผู้บริหารเองจะต้องมีความรู้จริงในทุกกระบวนการแต่การที่จะนำมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ดังกล่าว  

สรุปว่า การทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของ

ผู้บริหาร การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหาร



66 
 

จะต้องเข้ามาเป็นผู้กำหนดตายตัว ว่าจะใช้กระบวนการใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของงาน

เป็นสำคัญ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุกกระบวนการที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและโอกาส  

พยอม วงศ์สารศรี (2542) ได้กล่าวว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือรัฐบาลหรืองาน

ธุรกิจเอกชนต่างมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ

และพัฒนาอยู่เสมอ องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารงาน คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการใน

บรรดาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีค่าในแต่ละองค์การ จะมีงานที่

รับผิดชอบอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นในแต่ละองค์การจึงต้องมี

“บุคคล” ซึ่งเรียกว่าข้าราชการบ้างเจ้าหน้าที่บ้างหรือพนักงานบ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน งานจึงสำเร็จและ

ได้ผลตามเป้าหมายโดยทั่วไป การเลือกสรรบุคคลเข้ามาทำงานในหน่วยราชการหรือองค์การธุรกิจขนาด

ใหญ่ ๆ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นอย่างดี เช่น มีการกำหนดพื้นความรู้ มีการสอบแข่งขันสอบ

คัดเลือกเมื่อผ่านการทดสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือกได้แล้วยังกำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน

ระยะหนึ่งก่อน เมื่อปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่แล้วจะบรรจุ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำอีกต่อไป แต่การบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวแม้จะมีการ

กำหนดคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันที่ดีในการคัดเลือก

บุคลากรได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เสมอไป ทั้งนี้เพราะปัจจุบันนี้วิทยาการต่าง ๆ ได้เจริญรุดหน้าไป

มากได้มีการค้นพบหลักการและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งนำมาใช้แทนของเก่าได้อย่างดี ดังนั้นคนที่เคย

เหมาะสมอยู่ในระยะแรกเข้าทำงานอาจกลายเป็นคนที่ไม่เหมาะสมไปได้โดยง่ายในระยะเวลาต่อมา 

ประกอบกับบุคลากร เมื่อปฏิบัติงานไปนาน ๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงานน้อยลง ดังนั้นหากได้มีการเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ ความชำนาญและให้ประสบการณ์

ใหม่ๆ ย่อมทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น อันเป็นผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

สรุปว่า การบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้งาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสำคัญในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ

อุปกรณ์และการจัดการ ซึ่ง “คน” เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีค่า  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง

กระบวนการนำเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เกี่ยวข้องกับการ

นำเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

บุญทัน ดอกไธสง (2537) ไดใ้ห้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือ 

ผลกำไรของทุกคนในองค์การ  
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ฟรีแมน (Freemen,1992) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการวางแผน การจัด

องค์การ ภาวะผู้นำและการควบคุมการทำงานของสมาชิกขององค์กรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

ดรัคเกอร์ (Drucker, 1998 อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร 

คือศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การทำงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอ่ืนเป็น

ผู้ทำภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา

ร่วมกันทำงานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ 

เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจ

ให้กับสังคม  

บาร์โทล และมาร์ทีน (Bartol & Martin,1997) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็น 

กระบวนการที่ทำให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลสำเร็จโดยการวางแผนการจัดองค์การ การใช้ภาวะ

ผู้นำและการควบคุม  

สรุปว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานจัดการใด ๆ ที่องค์กรได้ใช้ทรัพยากร ซึ่ง

ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือ

ศิลปะและกระบวนการการกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่วางไว้โดยใช้คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ การกระทำนั้น ๆ จะ เป็นไปในทาง

สร้างสรรค์ มีการดำเนินการเพ่ือให้คงอยู่ มีการวางแผนการจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมและการ

กระทำที่ทำให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน  

เฮอร์เบิร์ก (Herbert,1947) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นการทำงานของคณะบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ร่วมกัน  

นิวแมน และชาล (Newman & Charles,1964) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคมที่ประกอบด้วยชุดของกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและ

กิจกรรมต่าง ๆ นั้น มักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการ หมายถึง การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมี

การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ อันจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีเหตุผล 

ซึ่งต้องมีปัจจัยใน การดำเนินการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะ

นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ 
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4.3 การบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 

 ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงช่วงปี 2563 ในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศโซนยุโรป อเมริกา 

แอฟริกา เอเชีย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่กับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาด

อย่างหนักในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไวรัสที่ยังไม่มีการรับมือ ไม่มีวัคซีนในการป้องกันหรือแม้แต่ยาที่ใช้รักษา

ยับยั้งการแพร่ระบาดนี้ลงได้จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นทุกวัน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก

ในแต่ละประเทศและมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนทุกวัน และม ีจำนวนที่มากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่

ในประเทศไทยที่เริ่มมีการแพร่ระบาดอย่างหนักช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา (กรมควบคุมโรค, 2563) 

ในช่วงต้นปี2563 เป็นช่วงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังระบาดอย่างหนัก มีผู้เจ็บป่วยและล้มตายเป็น

จำนวนมาก เชื้อนี้เริ่มแพร่ระบาดมาจากเมืองอู่หั่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงนั้นมีคนจีนและคน

ต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบและรอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล โดยไม่สามารถออกไปไหน

มาไหนได้ถูกจำกัดพ้ืนที่ให้อยู่ในบ้านพักเท่านั้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสนี้อย่างมาก ทำให้ชื่อ

ของไวรัสนี้ที่เราเรียกกันติดปากและคุ้นชินนั่นคือ “ไวรัสอู่ฮ่ัน” โดยมาจากเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของไวรัส

นี้และใน ช่วงแรกยังไม่มีชื่อโรคอย่างเป็นทางการ ต่อมาได้มีการเรียกการแพร่ระบาดนี้ว่า ไวรัสโคโรน่า 

และชื่ออย่างเป็นทางการ “ไวรัสโควิด 19” และหลังจากที่ไวรัสนี้เข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้น

ป2ี563 (สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

ประเทศไทยมีการป้องกันการแพร่ระบาดหลากหลายวิธีโดยทางรัฐบาล โรงพยาบาล หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างผลิตสื่อที่เกิดกับไวรัส โควิด - 19 ออกมาเพ่ือให้ความรู้

แก่ประชาชน ทั้งทางสื่อออนไลน์และการให้ความรู้ในสถานที่ต่าง ๆ ถึงไวรัสนี้และวิธีการปฏิบัติตน เมื่อ

ต้องเข้าสู่ที่สาธารณะเพ่ือป้องกันตนเองและป้องกันบุคคลรอบข้างภายในสังคม ทั้งสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่

ทางอินเทอร์เน็ต Facebook, Line, Google ฯลฯ เพ่ือให้ความรู้ที่เก่ียวกับไวรัสโควิด - 19 วิธีการ

ป้องกัน เช่น ควรปฏิบัติตน อย่างไรเมื่อเข้าสังคม หรือเข้าสู่สาธารณะ วิธีใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 

การล้างมืออย่าง ถูกวิธีทั้งการใช้เจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย์, 2563) 

รวมถึงการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลภายใต้ความดูแลของตนว่ามีอาการ อย่างไร อยู่ในกลุ่ม

เสียงหรือไม่ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ควรเว้นอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อความปลอดภัย วิธีการดูแล

ตัวเองและรวมถึงวิธีการรักษาตัวเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่าง มากมาย แพร่หลาย (กรมควบคุมโรค, 

2563) และมาตรการระดับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อาทิเช่น การออก

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน โดยพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดย

เริ่มการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 
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มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 โดยระยะแรก การห้าม

ออกนอกเคหสถาน ให้การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา การห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระ

ราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (THE STANDARD TEAM, 2563) และในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2563 มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาเคอร์ฟิวจากเดิม 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็น 23.00 - 04.00 นาฬิกา 

วันรุ่งขึ้น คือ ลดลง 1 ชั่วโมง ส่วนห้างสรรพสินค้า ต้อง ปรับเวลาเปิด-ปิด เป็น 10.00 - 20.00 นาฬิกา 

โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ได้มีการเปิดห้างสรรพสินค้าให้บริการอย่างเต็มระบบ แต่จะเว้นในส่วน

ของสวนสนุก เครื่องเล่นต่าง ๆ และมีการควบคุมการเข้าและออกห้างอย่างสม่ำเสมอ มีการทำความ

สะอาด การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการและมีการลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการทั้งห้างสรรพสินค้าและ

ร้านค้าต่าง ๆ ผ่านระบบลงทะเบียนที่ชื่อว่า “ไทยชนะ” (www.ไทยชนะ.com) โดยมีการบริการจุด

สแกน QR Code บริเวณห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการสแกนก่อนเข้ารับ

บริการ (ไทยชนะ, 2563) ซึ่งการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ไทยชนะเป็นการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพ้ืนที่

ภายในชุมชนเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ 

โดยระบบนี้ออกแบบโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยเข้าทางเว็บไซด์ www.ไทยชนะ.com หรือสแกน QR 

Code (ไทยชนะ, 2563) ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ให้ โดยสแกนและลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการและเม่ือใช้บริการเสร็จก็จะต้อง

สแกน QR Code เช็คเอ้าท์ออกจากร้านค้าต่าง ๆ พร้อมทั้ง ระบบยังมีแบบประเมินการให้บริการในด้าน

การรักษาความสะอาด การป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 ของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าใช้

บริการ (ไทยชนะ, 2563) และนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การใช้

บริการและให้บริการ สาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการออกมาตรการ “ปรับสักนิด พิชิตโค

วิด - 19 สำหรับการโดยสารรถบริการสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนในการใช้บริการเพ่ือเป็นการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 มาตการต่าง ๆ ที่ออกโดยภาครัฐและการสนอง

นโยบายของภาครัฐทั้งโดยภาครัฐเองหรือภาคเอกชนก็ดีต่างมีจุดประสงค์เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อรัสโควิด - 19 ให้ประชาชนเข้าใช้บริการที่ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสนี้เพิ่มขึ้น  

ภายหลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ได้รับ

รายงานการตรวจพบในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้รัฐบาลยังคงมาตรการการป้องกันการ

แพร่ระบาดไว้อย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก

ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 
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ในระลอกใหม่นี้ได้แพร่ออกไปภายในประเทศเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศจึง

จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือควบคุมตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการทางสังคมท่ีเข้มงวด

และรวดเร็ว บริหารจัดการตามมาตรการทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันและ

ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) ได้แบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือเฝ้าระวังออกเป็น 5 เขตพ้ืนที่ตามระดับความรุนแรงของการแพร่

ระบาด ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) พ้ืนที่ควบคุมสูง (สีแดง) พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวัง

สูง (สีเหลือง) และพ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 

รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดลงในเกือบทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แต่ยังคงประกาศให้จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพ้ืนที่

ต้นตอในการระบาดครั้งใหม่นี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยอนุญาตสถานที่หรือธุรกิจบางประเภทให้

สามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ตลาด ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า หรือสถานดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ยังคงให้มีมาตรการปิดโรงเรียน 

สถานศึกษา สถานบันเทิง หรือสถานีขนส่งสาธารณะอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกันจังหวัดที่อยู่ในระดับ

ควบคุมสูง 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ยังคงอยู่ในการ

ควบคุมสถานการณ์อยู่ โดยอนุญาตให้สถานศึกษาในทุกชั้นเรียนสามารถเปิดทำการได้ทั้งในรูปแบบการ

เรียนการสอนสดในสถานศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการถ่ายทอดสด โดยจำเป็นต้องมีการควบคุม

กิจกรรมภายในสถานศึกษาไม่ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากเกินไป ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้

ตามปกติแต่จะต้องปิดบริการภายใน ๒๓.๐๐ นาฬิกา และห้ามมิให้จำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 

ในขณะที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซ้ือสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยการจำกัด 

จำนวนผู้ใช้บริการมิให้หนาแน่นจนเกินไป อย่างไรก็ดียังคงมีมาตรการที่เน้นย้ำการปิดสถานบันเทิง 

สถานที่ เล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงสนามชนไก่และสนามชนวัวด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจาก 5 

จังหวัดดังกล่าวนี้ จังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทยสามารถแบ่งระดับการควบคุมโรคออกได้เป็น 3 เขต คือ 

พ้ืนที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง ซึ่งมีมาตรการควบคุมโรคที่มีความแตกต่างลดหลั่นกัน

ไปตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ของโรคโควิด-19 ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ทำ

ให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการและโครงการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนในประเทศโดยมุ่งลดภาระ

ค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่อง และช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพและสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยมาตรการเยียวยาจากภาครัฐในการระบาดระลอกใหม่นี้มุ่งเน้นให้ความ
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ช่วยเหลือต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือต่อภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก โค

วิด-19 โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาในรอบเดือน

กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 และมาตรการช่วยเหลือด้านการสื่อสารโดยเพิ่มความเร็วและความแรง

อินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือสนับสนุนแนว

ทางการทำงานจากท่ีบ้าน (Work From Home) ในขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ระลอกใหม่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง

หนึ่ง แต่ผลกระทบที่มีต่อรายได้ของประชาชนอาจยัง ต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกระยะหนึ่ง รัฐบาลจึงมี

มาตรการช่วยเหลือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ 

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ด้วยมาตรการเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs) ซึง่เป็นภาคธุรกิจ ด้านการผลิต การค้าและ

การบริการที่ถือเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยสนับสนุนโครงการ สินเชือ่ดอกเบี้ยต่ำ 

(Soft Loan) แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและประชาชนในวงเงินสองพันล้านล้านบาท ตลอดจนการมี

มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการ

สนับสนุนและช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยปรับเงื่อนไขให้ผู้ใช้ สิทธิที่

จองท่ีพักตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก

ใหม่ สามารถเลื่อนระยะเวลาการเดินทางได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การขยาย 

มาตรการอุดหนุนเงินช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ “คนละครึ่ง” ให้กับประชาชนที่

ลงทะเบียน เพ่ิมเติมอีกหนึ่งล้านคน และการเพ่ิมมาตรการ “เราชนะ” ที่มอบเงินเยียวยารายละ 7,000 

บาท ให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ที่ได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกหน่วยงาน เพราะเป็นสิ่งที่

ขับเคลื่อนให้การทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนหากมี

การบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่าง ๆ ลงได้ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการบริหาร

จัดการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัดและนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้บริการ

ในสถานที่ต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึ้น 
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5. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศต้องมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงให้

ความสำคัญพร้อมกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 และได้เตรียม

ความพร้อมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนไว้หลายรูปแบบ ดังต่อนี้ 

  5.1 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย 
  จากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อนเปิด
เทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงจำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
การกำหนดแนวนโยบายเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอำนวยให้บนพื้นฐาน 6 ข้อ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2563) 
  1) จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เก่ียวข้อง “การเปิด
เทอม”หมายถึง การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้าน ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
  2) อำนวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไป
โรงเรียนได้ 
  3) ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก กสทช.ทั้งหมด 
17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ทั้งนี้ ไม่มีการลงทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
ใด ๆ เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ซึ่ง กสทช.อนุมัติแล้วให้เริ่มออกอากาศ 16 พฤษภาคมนี้ เป็นเวลาไม่เกิน 6 
เดือน หรือถ้าสามารถกลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ แบ่งเป็นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 ช่อง เป็นของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) จานวน 1 ช่อง และเป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
จำนวน 1 ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) 
  4) ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพื้นฐานของการสำรวจความต้องการ ทั้งจากนักเรียน ครูและ
โรงเรียน ไม่คิดเอง โดยให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง และกระทรวงจะ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  5) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยให้เอ้ือต่อการ “เรียนเพ่ือรู้” ของเด็กมากข้ึน รวมทั้งมีการปรับ
ตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับความรู้ครบ
ตามช่วงวัยของเด็ก 
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  6) บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำให้ท่านได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 
  ดังนั้น สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมี
การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็ก หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กข้ึน
จะมี ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก องค์การอนามัยโลกได้
เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยให้ตระหนักถึง การป้องกันทางด้าน
สภาวะแวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียนและการผ่อนปรนการลาป่วยให้กับครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการป่วยนอกจากนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญ
ที่ควรคำนึงถึง โดยให้มีการจัดห้องเรียนแบบสลับกันมาเรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม 
และการชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน อีกท้ังยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอน ออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ตระหนักถึง ความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแนว
ทางการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กาญจนา บุญภักดิ์ (2563) ได้กล่าวถึง แนวคิดท่ีสอดคล้องกันว่า สถานศึกษาต่าง ๆ 
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการ พัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเป็น
แบบออนไลน์เพ่ือลดการเผชิญหน้ากัน โดยให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ ออนไลน์100% โดยงดเดินทางมา
เรียน งดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก งดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่จัดเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนมาเป็น
แบบออนไลน์ 
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผล
ต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษา และเกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่
นักเรียน ต่างก็มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ อย่าง
ทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ฉะนั้น การเตรียมการ และ
การฝึกฝนทักษะของครูไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การถ่ายทอด และการเป็น ผู้ให้
คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน โดยก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุดจึงเป็นเรื่อง
สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ เรียนรู้
(Change Learning) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ เกิดข้ึน 
โดยต้องอาศัยทักษะ ดังนี้  (เจริญ ภูวิจิตร์, 2563) 
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1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการสร้างสรรค์ 

2. ทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย 

3. ทักษะการบริหาร และจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะการจับประเด็นและการคิดวิเคราะห์ 

5. ทักษะการประเมินผล และให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
  และเพ่ือให้การจัดการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พบว่ามี 8 วิธีสอน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนี้ 
  1. กำหนดแนวทางท่ีชัดเจน การเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนมีอิสระมากขึ้น ดังนั้น ผู้สอนต้อง
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับนักเรียน ทั้งในการเข้าถึงการสอนออนไลน์ของผู้สอน เช่น เครื่องมือใน
การเรียน แหล่งดาวน์โหลดเอกสารการเรียน รวมไปถึงตารางเวลาในการสอน รวมไปถึงความคาดหวังที่
จะได้รับจาก นักเรียน เช่น การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ การมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ 
  2. ออกแบบการสอนที่น่าสนใจ แรงจูงใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญท้ังใน
รูปแบบการสอนแบบตัวต่อตัว หรือการสอนออนไลน์ ดังนั้นการทำให้นักเรียนตั้งใจขณะเรียนออนไลน์
มากขึ้นนั้น ผู้สอนจำเป็นต้อง วิเคราะห์ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ 
ตลอดจนการหากิจกรรมการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการสอนอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การ เรียนรู้ที่ดีของนักเรียน 
  3. เลือกเครื่องมือการสอนที่เหมาะสม เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการ
สร้างห้องเรียนออนไลน์ มี ซอฟท์แวร์มากมายในปัจจุบัน เครื่องมือการสอนที่ดีจะช่วยให้การสอน
ออนไลน์ของผู้สอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น เช่น บางซอฟท์แวร์จะมีกระดานสนทนา จอแสดงเอกสารการ
สอน รวมไปถึงการบันทึกการสอน ทั้งหมดไว้ได้อีกด้วย 
  4. กระตุ้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ กระตุ้นให้นักเรียนได้สื่อสารกันระหว่างที่
เรียนออนไลน์ โดยการให้พวกเขาทำโปรเจกต์ หรือ มอบหมายงานให้ทำร่วมกัน ผ่านกระดานสนทนา
หรือการประชุมออนไลน์ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้สื่อสาร กันและรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ดี 
  5. ใช้ประโยชน์จากการทำงานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว การผสมผสานที่ดีของงานกลุ่มและ
งานเดี่ยวเป็นวิธีที่ดี ที่จะทำให้มั่นใจว่าการเรียนรู้ ออนไลน์นั้นประสบความสำเร็จ รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียน และสอนพวกเขาถึงความสำคัญของ
การบรรลุเป้าหมายการทำงานกลุ่มและการสร้าง ความสำเร็จส่วนบุคคล 
  6. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องจากนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ ห้องเรียนออนไลน์อยู่แล้ว ทรัพยากรที่ดีและง่ายที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือ สิ่งที่อยู่
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บนโลกออนไลน์ ผู้สอน อาจจะให้พวกเขาค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ต่าง ๆ แทนการอ้างอิงจาก
หนังสือตำรา 
  7. มีการปิดการสอน การปิดการสอนด้วยการให้นักเรียนสรุปหรือประเมินเป็นวิธีที่ดี ซึ่งจะช่วย
ให้นักเรียนได้ สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ และให้นักเรียนได้ไตร่ตรองเนื้อหา และแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทุกคนตระหนัก ถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการเรียนในครั้งนี้หรือจากรายวิชานี้ 
  8. ให้นักเรียน Feedback  ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ผู้สอนควรขอความเห็นจากนักเรียน
โดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ เกิดขึ้น และควรจะให้นักเรียนแสดงความเห็นให้ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่เนื้อหา 
ไปจนถึงวิธีการสอน และสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยอาจจะให้นักเรียนโพสต์ความคิดเห็นลงบนกระดาน
สำหรับการ Feedback โดยเฉพาะทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
ระบบปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ ที่อาศัยการบริหารจัดการห้องเรียนซึ่งแตกต่างไปจากห้องเรียนปกติใน
โรงเรียนนั้น ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครูที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะ
เป็นแผนการสอน สื่อการสอน และการจัดการห้องเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
(educathai.com) 

1. รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการสร้างสรรค์ 
2. เมื่อไม่ได้พบหน้าจึงต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย 

3. บริหาร และจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ 

4. ถ่ายทอดสาระสำคัญของบทเรียน และการประยุกต์ใช้เป็นหลัก 

5. ปรับแนวทางประเมินผล และให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

พัชรา คงเหมาะ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนสำหรับผู้สอน ในการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์คือ การไม่มีเวลาในการจัดทำและการปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียน มีภาระงานสอนที่มาก มีงาน
อ่ืนที่สำคัญกว่าจะต้องทำขาดแรงจูงใจในการใช้งาน รวมถึงความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การใช้งาน แนวทางในการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์คือ ควรส่งเสริมการใช้งานให้มากข้ึน ควรกำหนด
นโยบายการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ในการเรียนการสอน กำหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจ และการติดตามประเมินผลการเข้าใช้งาน
ห้องเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ ควรมีค่าตอบแทนหรือสนับสนุนเงินและรางวัลให้กับอาจารย์ผู้สอน มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อดีของการใช้งานห้องเรียนออนไลน์เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 กล่าวโดยสรุป นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะเปรียบเสมือน
กรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สอนต้องพัฒนาทักษะในการใช้
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เทคโนโลยี และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีในการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

  5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอน
หรอืรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไว้ดังนี้  
  กาญจนา คุณารักษ์ (2543) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบการสอน คือ แผนแสดงการเรียนการ
สอนสำหรับนำไปใช้สอนในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้มาก
ที่สุด แผนดังกล่าวจะแสดงถึงลำดับความสอดคล้องกันภายใต้หลักการของแนวคิดพ้ืนฐานเดียวกัน 
องค์ประกอบทั้งหลายได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การ
สอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรรมการสอนและการวัดและประเมินผล  
  ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2554) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบการสอน/รูปแบบ การเรียน
การสอน คือ แบบแผนการดำเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบ อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับ ทฤษฎี/
หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดำเนินการ
สอนดังกล่าวมักประกอบด้วย ทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มี 
ลักษณะเฉพาะอันจะนำผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกำหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปใช้ เป็น
แบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและดำเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้  
  Joyce and Weil (1988, อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต, 2554) จัดกลุ่มรูปแบบการ
สอนออกเป็น 4 กลุ่มโดยใช้คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็นเกณฑ์ โดยจัดเป็นกลุ่ม รูปแบบ
การสอนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
   1. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
   2. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด 
   3. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ  
  4. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรม 
  ทิศนา แขมมณี (2555) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพของ 
ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
สำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียน 
การสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ 
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หรือ ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ของรูปแบบนั้น ๆ  
  ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555) ไดใ้ห้ความหมายว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็น
แบบแผนของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ
เรียนรู้ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่า มีประสิทธิภาพ 
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งรูปแบบ การจัดการ
เรียนรู้มักประกอบด้วย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือ เป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ มีจุดมุ่งหมายส าคัญเฉพาะรูปแบบนั้น มีการบรรยาย กระบวนการหรือ
ขั้นตอนสำคัญ และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ หลักการที่
ยึดถือหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียน การสอน
นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการดำเนินการ 
เสนอท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตามที่รูปแบบนั้นยึดถือได้  
  ไสว ฟักขาว (2561) ได้ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 
21 ที่ผู้สอนควรศึกษาทำความเข้าใจ และนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry - Based Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrative Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสัมมนาของโสเครติส (Socratic Seminar) 
  กล่าวโดยสรุปรูปแบบการสอนคือ สภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับการจัดไว้อย่าง
เป็น ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการ หรือขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้
นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีรูปแบบนั้น ๆ 
  ในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกัน
การแพร่ระบาดอย่าง หนึ่งคือมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้เป็น
แรงผลักดันให้มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการสอนผ่านออนไลน์ อย่างทั่วถึงในทุกสถาบันและสาขาวิชาชีพ เพื่อเอ้ือให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้านพักของตัวเอง (บุญทิพย์ สิริธรังศรี, 2563) อีกท้ัง (ธานี สุขโชโตและวรก
ฤต เถื่อนช้าง, 2563) ได้ศึกษา กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้ในทุก ๆ 
ที่และการเรียนรู้ยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้ว่านักเรียนไม่ สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนโดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง จิตใจที่เข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานการณ์ท่ีมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด 
 การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
ในการ จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งมีการเว้นระยะห่างทางสังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้น
ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ จากท่ีบ้านและครูผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ตรวจงานและสร้างแบบ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา New normal หรือความปกติใหม่นี้ส่งผล
ให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัวและมีการจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ครูผู้สอน นักเรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศได้เร่ง
พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการศึกษาและการประชุมทางไกล จึงเกิด เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้ เช่น Zoom, 
Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True 
Visual World, Google Meet, Vroom, WebX เป็นต้น (มนธิชา ทองหัตถา, 2564) 
  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ใน 5 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียน
สามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน 
ดังนี้ 
  1. การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการ
ใช้กับการเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Online) เป็นต้น 
  2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
และระบบดาวเทียมเพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์ในการส่งสัญญาณออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ (อนุบาล 
1 – ม.6) พร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้จัดทําสื่อวิดิทัศน์การเรียนการสอน 
  3. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ ,
รูปภาพ , เสียง , วิดโีอ และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อ 
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สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารผ่าน E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น 
  4. การเรียนการสอนแบบ (On Demand) เป็นการเรียนรู้หรือใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน เช่น YouTube, Google Classroom, Facebook เป็นต้น สามารถเข้าถึง
เนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือชมย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียน 
  5. การเรียนการสอนแบบ (On Hand) เป็นการเรียนรู้ที่บ้านโดยครูผู้สอนจัดทำเอกสาร  
ใบงานให้กับนักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูปโดยมีครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้ง
คราวหรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
  จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ จากApplication การ
ประชุมออนไลน์ในแพลตฟอร์ม ต่าง ๆ คือ Google Meet, Zoom, Skype, Slack และ Microsoft 
Team เป็นต้น แต่ละ Application มี รายละเอียดดังนี้ 
  Google Meet เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ในรูปแบบของ VDO Conference สามารถ
นำเสนอ งานหรือประชุมทางไกลได้ง่าย ๆ เพียงแค่ตั้งค่า Google Meet ใน Google Calendar และ
เมื่อถึงเวลา ประชุมก็เพียงกดตาม Link ที่สร้างขึ้นใน Google Calendar ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ทันที ไม่ต้องเชื่อมต่อ ให้ยุ่งยาก เป็นการประชุมออนไลน์ในรูปแบบที่เรียบง่าย 
  Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมผ่านระบบคลาวด์ในรูปแบบของการ VDO Conference 
สามารถ เปิดวีดีโอคอลเพื่อสื่อสารกันได้ อีกท้ังยังสามารถแชร์หน้าจอเพ่ือการอธิบายรูปแบบงานให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 50 ซึ่งนอกจากการประชุมแล้วก็ยังสามารถ
ใช้เพื่อการเปิด คอร์สสอนออนไลน์ หรือการอบรมสัมมนาก็ได้ด้วยเช่นกัน  
   Skype น่าจะเป็นโปรแกรมที่หลายคนคุ้นเคยดีกับการเป็นแอปเพ่ือการสนทนาที่มี
ประสิทธิภาพมาก ที่สุด ทั้งในเรื่องความคมชัดของเสียง และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย สามารถพูดคุย
ผ่านเว็บแคมเครื่องพีซี กล้องโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตได้ ซึ่ง Skype ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มักใช้กันใน
งานมากที่สุด ทั้งสัมภาษณ์ งาน ประชุมงาน สามารถรับส่งไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันได้ รวมไปถึงการส่ง
ทั้งภาพและเสียง 
  Slack เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีรูปแบบการใช้งานที่สามารถ
พูดคุยกัน ส่ง ภาพถ่าย วีดีโอ ลิ้งค์ โค้ดต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างห้องขึ้นมาสำหรับพูดคุยกัน
ในเชิงองค์กร มีการ สนทนาแบบ IRC แชร์ไฟล์ อัพโหลดไฟล์กันได้ และมีฟีเจอร์การใช้งานมากมายที่ดู
สนุกสนาน ทั้งอีโมจิ ไอคอน ให้การทำงานดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อ  
 Microsoft Team เป็นบริการสนทนาแบบกลุ่มทำงานร่วมกับ Office 365 สำหรับองค์กร
ลักษณะ คล้ายกับ Slack สามารถเชื่อมต่อกับ Office ได้ทั้งหมด รองรับการคุยด้วยเสียง-วิดีโอผ่าน 
Skype ในตัว มี หน้าติดตามการทำงานของคนในทีม รองรับการสร้างบ็อตด้วย Microsoft Bot 
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Framework ทั้งยังสามารถ เชื่อมต่อได้กับหลายแพล็ตฟอร์มทั้ง Windows Mac Android ทั้งยัง
สามารถใช้งานบน web browser ได้อีก ด้วย 
 วิทยา วาโย , อภิรดี เจริญนุกลู, ฉัตรสุดา กานกายันต์และจรรยา คนใหญ่ (2563) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID19 : 
แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน” พบว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจำเป็นต้อง 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบ 
ออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและ การประเมินผล 
รูปแบบ การเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณา 
องค์ประกอบและรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนำไปสู่การ 
ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผล
ลัพธ์ การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  รัชดากร พลภักดี (2563) กล่าวว่า ผู้เรียน จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่า 
ปกติเพราะไม่มีใครสามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้ อย่างใกล้ชิด แอพพลิเคชันที่นิยมใช้ในการสอน ผ่าน
สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้การนำ 
เสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย แอพพลิเคชันที่นิยมใช้ในการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ อีเลิร์นนิ่ง เป็นต้น มี
การ สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom, Google 
classroom, Google meet, Microsoft team, Google Hangouts เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
สามารถโหลดใช้ได้เหมาะ กับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก  
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนในชั้นเรียน (On-

Site), การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air), การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online), การเรียนการสอน

แบบ (On Demand) และการเรียนการสอนแบบ (On Hand) ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน หรืออาจจะนำรูปแบบใน

การจัดการเรียนรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  
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6. บริบทของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดำเนินการ
บริหารจัดการโดย นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    6.1 ที่ตั้ง 

เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ตำบลห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
46170  โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534  เว็บไซต์  
https://www.kalasin2.go.th/web/  
    6.2 อาณาเขต   

ทิศเหนือ ได้แก่ อำเภอท่าคันโท เขตแดนติดต่อกับอำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี จังหวัด 
อุดรธานี 

ทิศใต้ ได้แก่ อำเภอยางตลาด  เขตแดนติดต่อกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอฆ้องชัย เขตแดนติดต่อกับอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดต่อกับอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทิศตะวันตก ได้แก่ อำเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดต่อกับอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามและ         

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดังแผนภาพ 
           
           
           
           
           
  
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตติดต่อ 
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  6.3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 กำหนดให้ 
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ
ดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  9. ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงาน ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  6.4 ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ประกอบด้วย  
         1) นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต2 

         2) นายเคน อาจดวงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต2 

         3) นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต2 

         4) นายพยุง  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต2 

    6.5 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ประกอบด้วย  

1. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นางทิชากร  ชอบหาญ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นางสว่างจิตร  คงแสนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์             ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  

 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.    –ว่าง-    ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
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  6.6 หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2  
  1. หน้าห้อง ผอ. สพป.กส.2  043-889027 Fax 043-889534 
  2. กลุ่มอำนวยการ   043-889546 Fax 043-889550 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน   043-889548 Fax 043-889548 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-889543 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล   043-889105 
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-889549 Fax 043-889550 
  7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 043-889547 
  8. กลุ่มกฎหมายและคดี   043-889105 
 

6.7  ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เชต 2    

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ตำแหน่ง 
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 ตำแหน่ง 
 3. ศึกษานิเทศก์     8 ตำแหน่ง 
 4. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 30 ตำแหน่ง 
 5. ลูกจ้างประจำ     6 ตำแหน่ง 
 6. พนักงานราชการ    2 ตำแหน่ง 
 7. ลูกจ้างชั่วคราว    6 ตำแหน่ง 
   รวมทั้งสิ้น   56 ตำแหน่ง   

  6.8  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น   ผอ.สพป.กส.2 ประธานกรรมการ 

 2. นายประเมธ  ภูคงคา  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ  
 3. นางบุญเมือง  ฉันทะกลาง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
 4. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางพนาพร  ภูจอมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางบุษบา  นรินทร์รัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 8. นายประสงค์  สกุลซ้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการ/
เลขานุการ     
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6.9 ข้อมูลสารสนเทศ  
  6.9.1 จำนวนนักเรียน  สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดการศึกษา 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 9 ศูนย์เครือข่าย มีจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางที่ 1-4 
   ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  (ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563) 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม รวม

ห้อง 
ชาย หญิง รวม รวมห้อง 

อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 955 827 1782 164 917 880 1792 164 
อนุบาล 3 963 921 1884 168 1024 904 1928 167 
รวมอนุบาล 1918 1748 3666 332 1941 1784 3725 331 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1042 1004 2046 171 1017 929 1946 171 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1056 1046 2102 170 1069 1029 2098 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1099 967 2066 172 1107 1080 2187 169 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1170 1020 2190 168 1114 996 2110 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1188 1070 2258 170 1191 1034 2225 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1248 1131 2379 170 1206 1072 2278 168 
รวมประถมศึกษา 6803 6238 13041 1021 6704 6140 12844 1014 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 483 392 875 52 508 388 896 55 
มัธยมศึกษาปีที ่2 537 435 972 55 468 384 852 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 489 360 849 51 464 426 890 53 
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1509 1187 2696 158 1440 1198 2638 158 

รวมทั้งสิ้น 10230 9173 19403 1511 10085 9122 19207 1503 
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  ตารางท่ี 2 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2563 
      (ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563)        

ศูนย์เครือข่าย 
โรงเรียน 
หลัก 

สาขา 

ประเภท 
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

โรงเรียน 
ขยาย
โอกาสฯ 

โรงเรียน 
คุณภาพ 
ประจำ
ตำบล 

นร.0- 
120 
คน 

นร.121- 
300 คน 

นร. 301  
คนขึ้นไป 

ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 4 6 
ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 10 4 
ยางตลาด 3 18 0 10 8 1 6 5 
ห้วยเม็ก 1 16 0 17 0 0 4 5 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 5 4 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 7 6 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 4 4 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 7 5 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 4 5 
รวม 166 1 109 54 6 51 44 

 
  ตารางท่ี 3 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลจาก ณ 1 ก.ย.2563)  
 

ประเภท 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 1
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 2
 

ฆ้อ
งช

ัย 

 
รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 21 21 16 13 11 17 17 18 15 149 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 
ข้าราชการครู 191 187 158 81 115 182 115 171 103 1303 
ลูกจ้างประจำ (นักการฯ) 5 6 8 5 3 9 8 5 2 57 
พนักงานราชการ 6 6 4 6 5 13 11 8 6 65 
ครูวิทย์-คณิต 1 3 1 2 1 2 1 5 1 17 
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ครูขั้นวิกฤต 0 2 2 0 2 3 2 1 0 12 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 4 4 5 2 2 6 4 3 4 34 
ธุรการโรงเรียน 22 20 18 14 12 16 19 18 15 154 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการฯ 9 10 10 4 7 9 4 7 9 69 

  
 ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด (ข้อมูล ณ  เมษายน 64) 

ประเภท 
จำนวนบุคลากร 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหารการศึกษา 4 - 4 
ผู้บริหารสถานศึกษา 109 40 149 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 1 4 
ข้าราชการครู 325 918 1243 
ลูกจ้างประจำ 51 1 52 
พนักงานราชการ 17 50 67 
ครูรายเดือน วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 3 14 17 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 8 9 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - 
ธุรการโรงเรียน 19 35 54 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 13 20 33 
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 69 3 72 
รวม 614 1090 1704 

6.10 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้

แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จากการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
สรุปผลการดำเนินงาน จำแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1)ด้านคุณภาพการศึกษา  2)ด้านโอกาสทาง
การศึกษา และ 3)ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้ 
  1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
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     1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จากการประเมินความสามารถของนักเรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า มีผลการประเมิน ดังตาราง  
  ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 49.31 41.42 -7.89 
ด้านภาษาไทย (Thai Language) 46.87 47.27 +0.40 
เฉลี่ย 48.09 44.34 -3.75 

  จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 44.34 มีผลต่าง -3.75 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายทักษะ พบว่าผลต่าง คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในปีการศึกษา 2563 คือ ด้านคณิตศาสตร์ -7.89  

  2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary 
National Education Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ใน 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ดังตาราง 
  ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 45.74 53.20 +7.46 
คณิตศาสตร์ 29.17 25.86 -3.31 
วิทยาศาสตร์ 32.16 35.50 +3.34 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 27.56 33.90 +6.34 
เฉลี่ย 33.65 37.12 +3.47 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563 พบว่าโดยภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +3.47 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระภาษาไทย +7.46 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
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(ภาษาอังกฤษ) +6.34 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ +3.34 และกลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงมากที่สุด
คือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -3.31  

 
   3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังตาราง   
  ตารางท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-
NET          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 52.53 51.82 -0.71 
คณิตศาสตร์ 21.89 20.51 -1.38 
วิทยาศาสตร์ 28.85 27.15 -1.70 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 28.61 28.75 +0.14 
เฉลี่ย 32.97 32.06 -0.91 

  จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 
2563 พบว่าโดยภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +0.14 และกลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ -1.70 กลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.38 และกลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนนลดลง -0.71 
 
  ตารางท่ี 8 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ตาม
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ระดับดี ขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ทักษะที่
ประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ปกติ
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้เรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน (คน) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ร้อย
ละ 

การอ่าน 10,379 10,379 1,100 1,110 1,043 977 1,028 1,119 6,377 64.25 
การเขียน 10,379 10,379 1,043 1,018 976 998 1,106 1,149 6,290 63.29 
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  2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มีการจัดทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียน มีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน เพ่ือบริการการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ
ส่งเสริมการเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการดำเนินงานสรุป ดังนี้ 
   2.1 อัตราการเข้าเรียน 
     1) ระดับปฐมวัย 
    ปีการศึกษา 2563 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 4317 คน (ข้อมูลเด็กท่ี
เกิดปี พ.ศ.2554-2557 ตาม ทร.14) เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล (ทุกสังกัด) รวมทั้งสิ้น 10,427 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.40 

   2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    จำนวนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2556 ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีจำนวนทั้งสิ้น 2,575 คน 
(ข้อมูลจากการคัดสำเนา ทร.14 ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น) เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2561 จำนวน 2,118 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 และร้อยละ  17.75 เข้าเรียนสังกัดอ่ืน 
  2.2 อัตราการเรียนต่อ 

 การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,908 คน  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4,906 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน 4,402 คน (ร้อยละ 89.69)  และสังกัดอ่ืน  จำนวน 504 คน (ร้อยละ 10.26) 
   การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน  51 โรงเรียน  จำนวน 814 
คน  เรียนต่อ  770 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 โดยเข้าเรียนชั้น ม.ปลาย  สายสามัญ จำนวน 334 คน  
สายอาชีพหรือเทียบเท่า จำนวน 359 คน ซึ่งจำแนกสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญ เป็น
สัดส่วน 1/1 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนต่อ
สายอาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา : สามัญ
ศึกษา  เป็น 50:50 
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  2.3 อัตราการออกกลางคัน 
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน ของ 

นักเรียนในสังกัดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2563 มีอัตราการออก กลางคัน ร้อยละ 0 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการออกกลางคัน ร้อย
ละ 0  
  3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบต่อการดำเนินการมีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและ
ให้การช่วยเหลือ เร่งรัดติดตามประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินงาน ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.1 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตารางท่ี 9 รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 4.50 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5 
 
ดีเยี่ยม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4 
 

 
ดีมาก 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร(Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.88 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

2 พอใช้ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (ONET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 ดีมาก 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพท่ีดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ดีมาก 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

4.40 ดีเยี่ยม 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 2 พอใช้ 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.13 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ 
ยาฆ่าแมลงฯลฯ 
 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลาง 
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.06 ดีมาก 
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  ตารางท่ี 10 ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนิน 
การได ้

การแปรผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และ 
ของชาติ 

   

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 
เป็นต้น 

100 100.00 
 
บรรลุ 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
ตัวช้ีวัดที่ 17 คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

50 89.61 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

   

ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 

 
  หมายเหตุ   
 ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กำหนด  
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  
1.81 - 2.60  หมายถึง  ปานกลาง  ระดับคะแนน  3 หมายถึง   ได้ตามเป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 
3.40  หมายถึง  ดี  ระดับคะแนน  4  หมายถึง   สูงกว่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย3.41 - 4.20  หมายถึงดี
มาก ระดับคะแนน 5 หมายถึงสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กำหนดคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  
ดีเยี่ยม 
  ตารางท่ี 11 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการรบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

1 ปรับปรุง 

    ตัวบ่งข้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
ประเด็นการพิจารณาที่2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 
 
พอใช้ 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 
3 

 
ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1  3 ดี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 ดีเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณาที่6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาที่1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 2 พอใช้ 
ประเด็นการพิจารณาที่3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 
 
พอใช้ 

    ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2  4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

    ตัวบ่งช้ีที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

3 ดี 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

          2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
          2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

5 ดีเยี่ยม 

          4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ดีเยี่ยม 
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          4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
          4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียม
กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 5 

 
ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเยี่ยม 
          4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 
          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

5 
 
ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3  5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน ) 4 ดีมาก 

 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน จึงกำหนดให้มีมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นเกณฑ์หรือแนวทางให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการบรอหารจัดการ
องค์กรทีด่ีและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตความสำคัญในการ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เพื่อสะท้อนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สามารถ
นำไปสู่การพัฒนาได้ 
       สำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการดำเนินงานภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานภายในองค์การและการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่เอ้ืออำนวย 
ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ดำเนินงานภาพรวมในระดับ ดี โดยกำหนด วิสัยทัศน์ และแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการ
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องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบและมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบผลการดำเนินงาน
ขององค์กร 

  ทั้งนี้ การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ควรมีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจงานสะท้อนให้เห็นแนวทางการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
  มาตรฐานที่ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ดำเนินงานภาพรวมในระดับ ดี สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก ความใส่ใจในการปฎิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร โดยมีแนวทาง กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านงบประมาณมีแนว
ทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่กำหนด 
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพละสะท้อนผลการดำเนินงานได้มาก
ยิ่งขึ้น ควรมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่เป็นระบบที่ชัดเจนและบูรณาการครอบคลุม
ตามภารกิจงานที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง ลามารถสะท้อนการนำผลมาสู่การพัฒนาได้อย่างเป็น
ระบบ 
  มาตรฐานที่ 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ดำเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก สะท้อนให้เห็นการเชื่อมโยงของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 
2 รวมทั้งสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบาย จนส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านผู้เรียน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่น่าพอใจ 
 

  ตารางท่ี 12 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (KRS:KPI Report System) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนน 3.96246  ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 3.96246 79.25 ระดับมาตรฐานชั้นสูง 
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  ตารางท่ี 13  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ที ่ ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนที่ได้ 
(100) 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.11 
2 การใช้งบประมาณ 93.48 
3 การใช้อำนาจ 96.56 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.17 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.02 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 85.39 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.57 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 78.79 
9 การเปิดเผยข้อมูล 78.42 
10 การป้องกันการทุจริต 31.25 
ค่าเฉลี่ยรวม 75.13 

 
   3.2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
    ผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ปีการศึกษา 2563 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
   ปีการศึกษา 2562 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการ 
ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทแหล่งเรียนรู้ภายในค่าย งาน
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยที่ 4 
บาเคียล่า (เสือดำ)จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
   3. รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทความสะอาด สวยงาม งาน
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ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยที่ 3 
บาลู (หมี) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   4. เกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)ระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอผลงาน“มหกรรมวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ” เขตตรวจ
ราชการที่ 12 (Cluster) ประจำปี 2562 
   ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 1. นายชัชวาล อาราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับ 

รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สนับสนุน หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

        2. นางปวีณ์กร ภูกาสอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้รับรางวัล  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สนับสนุน หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 ปีการศึกษา 2562 
 1. รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งที่ 8 รางวัลผู้อำนวยการกลุ่ม 

ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางจารุวัลย์  อินธิศร ผอ.กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   2. รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งที่ 8 รางวัลบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน นางนันทิรา  เมตตานักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

ผลงานสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

 1. นายสาคร  คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา ได้รับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564                   

       2. นายศราวุธ   ศรีประภา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง “รางวัล 
พฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563   

       3. นางวาสนา   ไชยชำ ครูโรงเรียนปอแดงวิทยา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
ปี 2564  

4. นางธัญญา  คำแสน ครูโรงเรียนโคกเครือวิทยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชู 
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 

       5. นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชา 
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ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
6. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล  

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         7. นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
         8. นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่าม
วิทยา 
         9. นายวิวัฒพงษ์ พันโท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  
         10. นางกัลยารัตน์ เมืองชื่น  ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         11. นางวรรณิชา อาจสังข์  ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         12. นายประชา มวลเย้า ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
         13. นายธนากร ศรีภูวงษ์ ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
         14. นายอมรัตน์ อุดแก้ว ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบา้นป่าแดง 

 ปีการศึกษา 2562 
1. โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ปี 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข  

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
   2. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  
   3. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
   4. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) การน้อมนำพระบรมโชบายการศึกษา ของในหลวงราชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้าน
แกวิทยาคม 



102 
 

   5. โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE 
(Teams For Education) โรงเรียนปอแดงวิทยา 
   6. เกียรติบัตร หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่(ภาคและจังหวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนดงบังอำนวย
วิทย์ 

7. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562  
ระดับเขตตรวจราชการ คือ ประเภทปฐมวัย ลำดับที่ 2 นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด ระดับทอง ,ประเภท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ลำดับที่ 4 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ระดับเงิน 
    8.ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลฤดี  วิชาศรี ครูผู้สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)ระดับปฐมวัยระดับภาค ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 
   9. นายจักรพันธ์  นาทองไชย  ครูดีในดวงใจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
   10.รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสง
จันทร์  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
   11. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 ดังนี้ 
        - เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง           

- เหรียญทอง การเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังวิทยา 
    - เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 
        - เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6  โรงเรียนนาอวนวทิยาสิทธิ์ 
        - เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 
โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
        - เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุง  
        - เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮ่องฮี
วิทยา 
       - เหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
    - เหรียญทอง การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียน
ห้วยเตยวิทยา 
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  3.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

   ข้อมูลจากการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาใช้เป็นปัจจัย
ป้อนเข้าด้านข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การโดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ เพ่ือกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบประเด็นสำคัญที่จะต้องกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ดังนี้ ดังตาราง 

ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้าง
(Structure) 
 
 
 
 
 

1. มีหน่วยงานภายในที่ครอบคลุมภารกิจ  
กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีมาตรฐาน
การทำงานทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
วิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นในการทำงาน  
ประกอบกับมีทีมบริหารที่เพียงพอและ
หลากหลายความสามารถ 
3. มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนไม่มากนัก ตั้งอยู่
ครอบคลุมทุกพื้นที่  มีศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการประสานการจัด
การศึกษา 
4. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์และหลากหลายอาชีพ มาจาก
ทุกภาคส่วน 

1. หน่วยงานภายในขาดการบูรณาการและ
เชื่อมโยงภารกิจร่วมกัน ตามมาตรฐานที่กำหนด 
2. การกำหนดทิศทางและการสื่อสารนโยบาย
ร่วมกันยังไม่ชัดเจน และการสร้างทีมงานที่
เข้มแข็ง 
3. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและทำงานไป
ในทิศทางเดียวกันสู่คุณภาพการศึกษา 
 

2. ด้านระบบใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(System) 

1. มีระบบการบริหารแบบ กระจายอำนาจสู่ 
รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และสถานศึกษา 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณเอ้ือและ
ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นและมีหน่วยงานตรวจสอบ

1. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับการกระจาย
อำนาจในลักษณะต่างคนต่างทำ  ขาดทิศทางท่ี
ชัดเจน ที่สนองภารกิจหลักร่วมกัน 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ จำเป็นและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลัก 
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ภายใน เพื่อให้คำแนะนำในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 

3. การติดต่อสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษายังมีน้อยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริหารและการบริการไม่มากนัก 

 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
 
 
 
 
 
 

3. มีระบบการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง  มี
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บุคลากรมีศักยภาพ 
4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม  
ช่วยเหลือและมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามกฎกระทรวง 

4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกันทุกกลุ่ม
ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์  การช่วยเหลือ แนะนำ 
ไม่เอ้ือต่อการรองรับการประเมินภายนอกจาก 
สมศ. เท่าท่ีควร 
 

3. ด้านแบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ 
(Style) 

1. การบริหารจัดการมีกฎระเบียบ  หลักเกณฑ์  
วิธีการปฏิบัติในแตล่ะเร่ืองที่ชัดเจน และมี
มาตรฐานกำกับการปฏบิัติงาน 
2. ผู้บริหารมีภาวะผูน้ำ  ได้รับการยอมรับใน
ด้านการบริหาร  มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กร  และมีความตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. การนำมาตรฐาน กฎ ระเบียบ สู่การปฏบิัติยังไม่
ปรากฏผลเปน็ที่นา่พอใจเท่าที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารบางส่วนยงัขาดภาวะผู้นำทางวิชาการใน
การประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อยา่งเป็นรปูธรรม 

4. ด้านกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
(Strategy) 
 
 
 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ที่ยึด
กลยุทธ์ในการดำเนินงานตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด
เป็นหลัก 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามกลยุทธ์ ตลอดจนมีการจัดทำคำรับรอง
ปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน แต่การ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
เนื่องจากขาดการติดตาม และมาตรการจูงใจยัง
ไม่สอดคล้องและสนองตอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
 

5. ด้านบุคลากร 
หรือสมาชิกของ
หน่วยงาน (Staff) 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
เพียงพอ  มีศักยภาพในการเรียนรู้และพร้อม
ที่จะได้รับการพัฒนา 
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์ 

1. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวยังขาด
ประสบการณ์ในการทำงาน 
2. ถึงแม้สถานศึกษามีอัตรากำลังเพียงพอตาม
เกณฑ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่
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 ครบชั้น  และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
โดยตรง 

6. ด้านทักษะ 
ความรู้
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skill)   

1. บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการทำงาน 
 

1. ด้วยระบบราชการ ทำให้จิตสำนึกและ
ระบบงานยังไม่สนองตอบต่อผู้รับบริการเท่าที่ควร 

 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
 2. ครูเป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับวิทย

ฐานะสูงขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. แม้ครูจะมีประสบการณ์ และมี 
วิทยฐานะสูงขึ้นแต่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนตามท่ีหลักสูตรกำหนด หรือเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น จึงทำให้คุณภาพการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

7. ด้านค่านิยม
ร่วมกันของ
สมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared 
Values) 

ค่านิยม “สำนักงานของเราน่าดู  น่าอยู่  น่า
ทำงาน  บริการประทับใจ” 

ค่านิยมยังไม่เป็นค่านิยมร่วม  เนื่องจากเป็นค่านิยม
ที่เกิดจากความต้องการของผู้บังคับบัญชา และ
ไม่ได้เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร  ทำให้ขาดการนำสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 
  ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย / ลูกค้า
(Customer) 
 

1. ผู้ปกครองและประชาชนเห็นความสำคัญและพร้อม
ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
2. สถานศึกษาเอกชนช่วยกระตุ้นสถานศึกษาของรัฐให้
เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมีความพร้อมและ
ศักยภาพซึ่งสามารถระดมทรัพยากรมาช่วยในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ 

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ ย้ายถิ่น
ฐานเพ่ือหางานทำ  ทำให้ ไม่สามารถดูแล
การศึกษาของบุตรหลานได้เต็มที่ 
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2. นโยบาย  
(Policy) 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
การพัฒนาครู  การพัฒนาสถานศึกษาและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 

 1. นโยบายการจัดการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้มีอำนาจเท่านั้น 
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาให้เกิด
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
2. นำนโยบาย กฎหมาย และระเบียบไปสู่
การปฏิบัติยังไม่เกิดผล   
  
 
 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 3. มีระบบการประเมินภายนอก สามารถใช้เป็น

มาตรการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
4. นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาทั้ง 4 
ด้านทำให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ 

 

3. การเมืองและ
กฎหมาย  
(Political and legal ) 

1. ปัจจุบันกฎหมายมีความยืดหยุ่น  คำนึงถึง
ประชาชนและผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

1. ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

4. เศรษฐกิจ 
(Economic ) 
 

 1. เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีข้ึนทำให้รัฐมี
งบประมาณในการจัดการศึกษามากขึ้น 

1. วิกฤตเศรษฐกิจ  น้ำท่วม  ภัยแล้ง 
ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนที่จะเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน 

5. เทคโนโลยี 
(Technological) 

 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อสื่อสารและเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสำคัญ
มากขึ้น ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิทยากร  ทรัพยากรที่

1. การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนานักเรียน 



107 
 

ทรงคุณค่า  เครือข่ายการจัดการศึกษา และศูนย์รวม
จิตใจเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

6. สังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social-cultural) 

 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสในการลงทุนด้าน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น 
2. พ่อแม่มีบุตรน้อยคน สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ได้อย่างเต็มท่ี 

1. ปัจจุบัน  ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่น
ฐาน หางานทำ หรือครอบครัว 

 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียน 
4. กระแสความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชนและพ่อแม่มีทางเลือกในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม  ส่งผลต่อความตระหนัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

1. แตกแยก  ปัญหายาเสพติด  สถาน
เริงรมย์ และปัญหาสังคมอ่ืน ส่งผลต่อการ
ดูแลบุตรหลาน 
2. บริโภคนิยม ส่งผลทำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 
6.11 กรอบแนวคิดการพัฒนา 

   1. ด้านผู้เรียน 
  1) เด็กระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ  
และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ  ทำให้ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  มีทักษะและความสามารถการอ่าน การเขียน
และคิดคำนวณ  ยังไม่เพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
       2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์และ 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรกำหนด  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้นที่สอดคล้องกับ
คุณภาพผู้เรียนตลอดจนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล ให้เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง และใช้มาตรการจูงใจเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกระดับ 
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       3. ด้านสถานศึกษา 
   สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีได้รับ
การตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค วิธี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนขนาด
เล็กให้มีความพร้อม มีความหลากหลายวิธีการในการจัดการตามความต้องการของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
       4. ด้านการบริหารจัดการ 
   จากผลกการประเมินกลยุทธ์การดำเนินงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และ
ประเมินมาตรฐานสำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องเร่งยกระดับ คุณภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ ตามหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดยรวมของเขต
พ้ืนที่การศึกษา กระจายอำนาจและสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินงานในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือการบริหาร ให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ครูและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักท่ีสถานศึกษา
และห้องเรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์คณะบุคคล โดยยึดคุณภาพผู้เรียน
เป็นค่านิยม และเป้าหมายหลักร่วมกันตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลาย มีระบบการนิเทศ ติดตามผลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  6.12 ข้อมูลสถานศึกษา ผู้บริหาร และผู้นิเทศในศูนยเ์ครอืข่ายพัฒนาการศึกษา  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดศูนยเ์ครือข่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
ตลอดจนเพื่อการบริหาร มีรายละเอียดของสถานศึกษาและผู้นิเทศ ดังตาราง 
     ตารางท่ี  16 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนแยกตามศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาการศึกษา จำนวนโรงเรียน สพฐ. 

1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 1 22 
2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 2 21 
3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 3 19 
4. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 1 15 
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 2 15 
6. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 1 19 
7. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 2 20 
8. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าคันโท 20 
9. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฆ้องชัย 16 
รวม 165 

 
  6.13  นโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (2564-2565) 

การนำประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญใน
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุก
มิติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่น เสียสละ มีแผนและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน และเป็นพลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป 
  วิสัยทัศน์ (Vision) สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)คุณธรรม นำคุณภาพ มีมาตรฐาน ดำเนินการฉับไว ใส่ใจบริการ 
พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และลดความเหลื่อมล้ำ 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นมืออาชีพ 
  5. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคมและสติปัญญาสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ คิด 

ริเริ่มและสร้างสรรค์เป็นนวัตกร มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นเลิศ มีทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาครบวงจร มีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม  
และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ            
มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MOEL 
สร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MOEL คือ P@ : Participation  

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT 
: Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QA : 
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Quality Academies) และคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(Quality : Office)โดยมีเป้าหมาย
จุดเน้น 10G ดังนี้  

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. เสมอภาคโอกาส อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น  
2. สมรรถนะสมวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ ICT 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้านคุณภาพครู  

                   4. ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
และ Coach& Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร  

  5. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้แผนเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมครู บุคลากร  
ผู้เรียน และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  

 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
       6. ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  

                 7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 8. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ  
                 9. ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียน  

 ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                10.  สร้างเครือข่าย ทีมประสิทธิภาพ พัฒนาครูครบวงจร เขตพ้ืนที่มาตรฐานด้วย 
ธรรมาภิบาลเพื่อผลลัพธ์คือ คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต อย่างยั่งยืนและเป็นสุข (มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน)  

กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS 
นำเอาวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS 

   P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนแผนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานบริหาร           
จัดการศึกษา 

    D : Do ลงมือทำหรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ได้ศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

    R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ                
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 

    C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ  
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    A : Action ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน โดยนำผลที่ได้จากการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    S : Share แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้
ร่วมกันของคนในหน่วยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู้ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารฯ คุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือคุณภาพ
ผู้เรียน ดังแผนภาพประกอบที่ 1-2 
 

 
  
แผนภาพที่ 3  รูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  

ที่มา สุรเชษฐ์  พละเอ็น (2564) 
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แผนภาพที่ 4  จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2564-2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   
ที่มา สุรเชษฐ์  พละเอ็น (2564) 

 
จากแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา P@5Q MOEL คือ P@ : Participation การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม

ทำ ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพ

ผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : 

Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QA : Quality Academies) และคุณภาพสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา(Quality : Office)โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G แผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่าน

กระบวนการวิจัย รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2563 และโดยใช้กระบวนการ PDRCAS 

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการ

กระจายอำนาจ(Empowerment)เน้นการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดำเนินการอย่างเป็น

ระบบ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหาร 
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ครูผู้สอน นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นทุก ๆ ด้าน และส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  อำนาจ ชนะวงศ์ (2552) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการ
ดำเนินงานของ คณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบายมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการศึกษาหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ ศึกษาความ
เหมาะสมและข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา อำนาจหน้าที่ และ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข คุณภาพการบริหารและ
การจัดการของโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพ่ือหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิง
ระบบในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 
ระยะ ในระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากการออกแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด 
สำหรับกรรมการสถานศึกษา และครู ระยะที่ 2เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลการวิจัยได้ข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ (1) วาระในการดำรงตำแหน่ง 
ครั้งละ 4 ปี แต่ไม่เกิน2 วาระติดต่อกัน ควรเปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งเพราะงานของ
กรรมการสถานศึกษา เป็นงานที่ทำประโยชน์ให้ชุมชนโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน (2) คุณสมบัติผู้ที่
จะเป็นกรรมการไม่ควรกำหนดเฉพาะสัญชาติไทย ควรเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาใน
เมืองไทย ที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการ (3) ควรมีการ
กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ชัดเจน (4) เร่งรัดให้มีการบริหารที่ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และตรวจสอบการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
  ชรินรัตน์ จิตตสุโภ (2561) ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็น
เลิศ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑. สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารสถานศึกษา 
แนวทางในการส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า มีสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา ด้านโครงสร้าง มีบุคลากรไม่เพียงพอตาม
โครงสร้างที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ด้านเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเตอร์มีประสิทธิภาพต่า ด้านวัฒนธรรมขาดการมีส่วนร่วม ด้านงาน กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูย้าย
บ่อยสวัสดิการต่าง ๆ มีน้อย แนวทางในการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทาการ SWOT หาจุดอ่อน จุดแข็ง
องค์กร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะชีวิต มีระบบ
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ดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้
องค์ประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) วัตถุประสงค์นโยบาย ๒) แนวทางนโยบาย
จาแนกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างมี ๗ แนวทาง ด้านเทคโนโลยี ๔ แนวทาง ด้านวัฒนธรรม ๔ 
แนวทาง ด้านงาน ๒๔ แนวทาง แยกเป็นงานวิชาการ ๙ แนวทาง งานงบประมาณ ๗ แนวทาง งาน
บุคคล ๗ แนวทาง งานงบประมาณ ๔ แนวทาง งานทั่วไป ๔ แนวทาง ๓) การนำไปปฏิบัติ ได้มีวิธีการ
นำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ ด้านโครงสร้าง ๓ วิธีการ ด้านเทคโนโลยี ๓ วธิีการ ด้านวัฒนธรรม ๓ วิธีการ 
ด้านงาน ๑๘ วิธีการ แยกเป็นงานวิชาการ ๗ วิธีการ งานงบประมาณ ๔ วิธีการ งานบุคคล ๒ วิธีการ 
งานทั่วไป ๕ วิธีการ ๓. การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ ๕ ด้าน คือ เกณฑ์
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และ เกณฑ์ความถูกต้อง พบว่า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเป็นไปได้มากที่สุด 
รองลงมาคือ ความสอดคล้อง และความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  คณะกรรมาธิการการศึกษา (2563) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการ
จัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสม
กับสังคมไทย พบว่าการจัดการศึกษาในช่วงดังกล่าวมีปัญหามากพอสมควร แม้รัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุเลาเบาบางลง เมื่อวางแนวทางและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้วในทางหนึ่ง แต่ปัญหาก็
จะตามมา อีกทางหนึ่ง เช่น กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วย
ให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก็ตาม แต่การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ก็ถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาไทยที่ไม่เพียงจะ
เพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครองที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือดูแลบุตรหลานในขณะที่มีการเรียนการสอน
ออนไลน์ เรื่องดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนและตอกยํ้าภาพความเหลื่อมลํ้าของสังคมไทยอีกด้วย กรณีการ
เลื่อนการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ไม่ควรกำหนดให้ทุก
สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้งประเทศ แต่ควรต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรายพ้ืนที่และรายจังหวัดโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอาจเปิดทำการสอนแบบปกติได้ก่อน แต่ต้องคำนึงถึงความ
พร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน รวมถึงความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
ด้วย กรณีการจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นั้น ให้เป็นสิทธิของสถานศึกษาและครูผู้สอนในการ
ออกแบบวิธีการจัดการศึกษา เช่น การสลับเวลาเรียน การหาห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การแบ่ง
ห้องเรียนเป็นสองห้องใกล้กันแล้วสอนพร้อมกัน หรือแม้แต่การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ใน
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บางวิชา โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนกรณีท่ีจะให้สถานศึกษานานาชาติเปิดเทอมและจัด
การศึกษาได้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนทุกโรงเรียนนั้น สถานศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยง คือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจะมีผู้เรียนส่วนหนึ่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 
หากเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในตอนนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการติดเชื้อและ
การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปอย่างกว้างขวางมากข้ึน ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มี
ฐานะดี และสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบ Online ได้อย่างทั่วถึง จึงควรให้ผู้เรียนใน
สถานศึกษานานาชาติได้เรียนแบบ Online ไปพลางก่อน อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
นั้นสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัด
รายวิชาตามท่ีหลักสูตรกำหนด โดยคำนึงถึงเป้าหมายคือตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องจัดการศึกษาโดยยึด
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการ
เฝ้าระวังและการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
ด้วย 
  จิรกิติ์ ทองปรีชา (2562) การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 
19 ระดับมัธยมศึกษา พื้นที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ระดับมัธยมศึกษา พื้นที่โรงเรียนว
ชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แนวทาง
ปฏิบัติของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและสภาพปัญหา อุปสรรคการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID -19 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจากแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของโรงเรียนว
ชิรธรรมสาธิต พบว่ามีการจัดการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและการ
เรียนผ่าน DLTV เรียนผ่านใบงานเอกสารต่างๆที่ครูที่ปรึกษามอบหมายให้ทำและการเข้ามาหาความรู้
เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน ในนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย
รุนแรงเพียงใด การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้นำ
การศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องทำทุกวิธีเพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตัดสินใจบนพื้นฐาน 6 ข้อ ของกระทรวงศึกษาธิการ 1. 
การจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 2. อำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ถึงแม้จะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตาม 3. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น การเรียนผ่าน DLTV 4. ตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพ้ืนฐานของการสำรวจความพร้อมและ
ความต้องการของนักเรียน ครู และโรงเรียน 5. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ให้เอ้ือต่อการเรียนเพื่อรู้
ของเด็กมากยิ่งข้ึน 6. บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการดูแลและผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด 
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  วิธิดา พรหมวงศ์ , ทัศนา ประสานตรี และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนใน
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. 
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของ
โรงเรียน 2. ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ของโรงเรียน และ 3. ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด– 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ผลการวิจัยมี
รายละเอียด ดังนี้ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายด้าน 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษาแบบ On Site Education อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ การจัดการศึกษาแบบ Online Education เมื่อพิจารณาสภาพปัญหา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษา Online Education อยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดการศึกษาแบบ On Site Education 
  ยุทธชาต นาห่อม (2564) การบริหารสถานศึกษาบนฐานความปกติใหม่ เป็นการศึกษาการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ต้องใช้ชีวิตบนฐานความปกติใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการบริหาร
สถานศึกษาบนฐานความปกติใหม่ เพื่อไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
บริหารจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต การบริหารสถานศึกษาต้องมี
กลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการวางแผน ในส่วนของแนวทางการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จัก
ปรับปรุงการจัดการศึกษาในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน
การสอนออนไลน์ทั้งด้านของการจัดสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตรที่ต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 
  จิรากานต์  อ่อนซาผิว และสุชาดา นันนทะไชย (2564) ปัญหาและความต้องการของการ
จัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนวัดด่านสําโรง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัญหาและความต้องการของการจัดการ
เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนวัดด่านสําโรงตามนโยบาย การเรียนการสอนออนไลน์ของ
กระทรวงศึกษา 2) ความต้องการของการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบาย การ
เรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1.ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนวัดด่านสําโรง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ
เขต 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณท่ีให้สถานศึกษายังไม่
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สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่แท้จริง รวมถึงปัญหาของผู้ปกครองที่ยังไม่
มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน2. ความต้องการของการจัดการเรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนวัดด่านสําโรง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ
เขต 1 พบว่า ทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการที่จะปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับสถานการณ์โควิด 19 ในอนาคต โดยเน้นการสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
ปฏิบัติ และจํากัดจํานวนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลด้วยวิธีอ่ืนแทนการ
จัดสอบ เช่น การมอบหมายงาน การทํารายงาน หรือการทําข้อสอบนอกห้องสอบ  
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย    
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใช้เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายจากเอกสารและตำรา ซ่ึงสามารถสรุป
ประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ 2)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการ
เรียนรู้ 3)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จากเอกสารและตำรา ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังนี ้1)การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
2)การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) 3)การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 4)การเรียนการสอน
แบบ (On Demand) 5)การเรียนการสอนแบบ (On Hand) 
  จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ในการร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แสดงดังภาพประกอบ 
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แผนภาพที่  5  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยรูปแบบ การ
เรียนในชั ้นเรียน (On-Site), (On-Air), 
(Online), (On Demand), (On Hand) 
แยกตามขนาดโรงเรียน ในระดับปฐมวัย 
ป ร ะ ถ ม ต ้ น  ป ร ะ ถ ม ป ล า ย  แ ล ะ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

การบริหารจัดการ โรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนดำเนินการจัดการศึกษาตาม
หล ัก 4 M คือด ้านบ ุคลากร (Man) , 
(Money), (Material), (Management) 

การจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรู้ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเร ียนรู ้ ทั ้งด ้านวิชาการและ

ทักษะชีวิต โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

การดูแลช่วยเหลือนักเร ียน เน้นการ
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียนตามกรอบ ด้านการเรียนรู้ 
,ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ ,ด้าน
ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

 
สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กรณีศึกษา : 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการพัฒนาขอ 
เสนอเช ิงนโยบายในสถานศ ึกษา ใน             
สถานการณ การแพร ระบาดของโรค              
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเชิงนโยบาย  เรื่อง  การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019  กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2  คณะวิจัยแบงการ
ดำเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั ้นที่  1  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19)  โดยผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา นำขอมูลมา           
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จัดทำเปนสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู  และการดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวสรุป
นำเสนอกรณีศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดดเดน และสถานศึกษาที่มีปญหาอุปสรรค  
  ขั ้นที ่  2  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID - 19) โดยการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) นำผลการวิเคราะหในขั ้นที ่ 1 มา
ประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย นักวิชาการ ผูบริหาร และครูผูเกี่ยวของ เพื่อกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ ในดานการบริหารจัดการเรียนรู  และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  ขั ้นที ่  3  การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำขอเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
 

ขั้นที่  1  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 1.  กลุมผใูหขอมูล 
  กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  เปนผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จาก  165  โรงเรียน 
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 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  2.1  ประเภทเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงเปน  2  ฉบับ ประกอบดวย 
   1)  แบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดานการบริหารจัดการ ดานการ
จัดการเรียนรู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
   2)  แบบบันทึกกรณีศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดดเดน และสถานศึกษาที่มี             
ปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือนักเรียน จำนวน 1  ฉบับ 
  2.2  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คณะผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
   1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กร 
   2)  จัดทำร่างกรอบโครงสรางและประเด็นการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน   
   3)  นำรางแบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยง (Reliability) ปรับเปลี่ยน
ภาษาในขอที่ซ้ำซอน ปรับสำนวนภาษาใหกระชับ และจัดหมวดหมูของสมรรถนะและตัวบงชี้ ซึ่งผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 
    3.1)  นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 2 
    3.2)  ดร.ศิวะทัศน ์ สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
    3.3)  ดร.ประสงค ์ สกุลซ้ง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 
    3.4)  นายสวาท  น้อยเสนา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 
    3.5)  นายศราวุธ ศรีประภา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
   4)  ปรับปรุงแกไขงแบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ และจัดทำเปนงแบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  คณะวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   3.1  จัดทำ Google Form  แบบวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  โดยจำแนกลักษณะสถานศึกษาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา และสถานศึกษาที่ใชพื้นที่สถานที่กักตัวและสถานที่
พักคอย โดยวิเคราะหแบงตามระดับชั ้นปฐมวัย ประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย และ
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มัธยมศึกษา จากนั้นสรุปเปนกรณีศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดดเดน และสถานศึกษาที่มีปญหา
อุปสรรคตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   3.2  จัดประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการตอบข้อมูลในแบบวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค  
   3.3  ส่ง Link ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2  ตอบข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด  
 4.  การวิเคราะหขอมูล   
  คณะผูวิจัยดำเนินการดังนี้ 
    4.1  วิเคราะหขอมูลสถานศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม มาจัดทำเปนสารสนเทศ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดังนี้ 
    4.1.1  สภาพขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ดานขนาด ลักษณะ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพร 
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    4.1.2  สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 
19) ตามลักษณะของสถานศึกษา ในดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    4.1.3  ความตองการของสถานศึกษาในการไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบปกติ ตามลักษณะของสถานศึกษา 
    4.2  วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดานการบริหารจัดการ  ดานการ
จัดการเรียนรู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามลักษณะของสถานศึกษา  
 

ขั้นที่  2  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 1.  กลุมผใูหขอมูล 
  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ผูวิจัยไดกำหนดกลุมเปาหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาแนวทางการจัดการ 
ศึกษาในสถานศึกษา ไดแก คณะวิจัย  นักวิชาการ  ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  25  คน  ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
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    2.1  ประเด็นการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน  
    2.2  แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ ในดาน
การบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยนำผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นที่  1  มาใชเปนแนวทางประกอบ 
การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  จากคณะวิจัย นักวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ทุกลักษณะ ในดานการบริหารจัดการ ดานการ
จัดการเรียนรู และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 4.  การวิเคราะหขอมูล   
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ ในดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู 
และดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชแบบวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษา 
 

ขั้นที่  3  การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 
19) โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผูวิจัยดำเนินการดังนี้ 
 1.  กลุมผใูหขอมูล 
  กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน  15  คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  และยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1.1  นายทักษิณ  เชื้อสูง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 
   1.2  นายสุทัด  ช่างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงวิทยา 
   1.3  นายอารมณ์  จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
   1.4  นายพิพัฒน์  ปารมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำวิทยา 
   1.5  ดร.วัลลภ  ภูจอมจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 
   1.6  นางสาววรรณกานต์ สิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 
   1.7  นายรัฐพล  เมืองชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
   1.8  นายสุนันต์   ศรแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 
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   1.9  นางสาวภทรภรณ์  พลขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาค้อวิทยาคม 
   1.10  นายฉัตรชัย  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
   1.11  ดร.ศรีสมพร  จันทะเลิศ ครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
   1.12  ดร.ประคอง  จุลสอน ศึกษานิเทศก์ 
   1.13  ดร.สถิต  ศรีถาวร  ศึกษานิเทศก์ 
   1.14  นายนนทลักษณ์  พาลนาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   1.15  นางฑิฆัมพร  พูนผาด  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   2.1  ประเด็นการสัมมนา เรื่องการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถาน
การณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
   2.2  แบบวิเคราะหผลการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำ
แผนและนโยบาย ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวัดประเมินผล 
และดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 4.  การวิเคราะหขอมูล   
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อกำหนดขอเสนอ
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิจัยเชิงนโยบาย  เรื่อง  การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส                 
โคโรนา 2019  กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คณะวิจัย
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  4  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ จากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis)  ด้านข้อดี  ข้อเสีย  โอกาส 
อุปสรรค ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตอนที่  4  ผลการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 
  1.1  โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 106  โรงเรียน 
   1.2  โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 58 โรงเรียน 
   1.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 โรงเรียน  
   1.4  รวมทั้งสิ้น 165 โรงเรียน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

106

58

1

โรงเรียนขนดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่
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  2.  โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 60 โรงเรียน ได้แก่  
  2.1  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
  2.2  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
  2.3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 
  2.4  โรงเรียนชุมกุงเก่าราฏร์ประสิทธิ์ 
  2.5  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
  2.6  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
  2.7  โรงเรียนบ้านโคกศรี 
  2.8  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 
  2.9  โรงเรียนโนนเขวาหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
  2.10  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  2.11  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
  2.12  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 
  2.13  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  2.14  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
  2.15  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 
  2.16  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
  2.17  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 
  2.18  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 
  2.19  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  2.20  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 
  2.21  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
  2.22  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 
  2.23  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 
  2.24  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 
  2.25  โรงเรียนหัวหินราษฎรบ์ำรุง 
  2.26  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
  2.27  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
  2.28  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
  2.29  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 
  2.30  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 
  2.31  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 
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  2.32  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
  2.33  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
  2.34  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
  2.35  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  2.36  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 
  2.37  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
  2.38  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
  2.39  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 
  2.40  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
  2.41  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
  2.42  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
  2.43  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
  2.44  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
  2.45  โรงเรียนโคกคำวิทยา 
  2.46  โรงเรียนบ้านหนองแซง 
  2.47  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 
  2.48  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
  2.49  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
  2.50  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
  2.51  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 
  2.52  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 
  2.53  โรงเรียนดงบังวิทยา 
  2.54  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 
  2.55  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 
  2.56  โรงเรียนหนองบัวชุม 
  2.57  โรงเรียนบ้านชัยศรี 
  2.58  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
  2.59  โรงเรียนชุมชนกุดโดนขวิยาคม 
  2.60  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 
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  3.  โรงเรียนที่ใช้พื้นท่ีเป็น รพ.สนาม, รพ.สนาม(สำรอง), สถานที่กักตัว และสถานที่พักคอย 
จำนวน 29 โรง ได้แก่ 
  3.1  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
  3.2  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
  3.3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 
  3.4  โรงเรียนชุมกุงเก่าราฏร์ประสิทธิ์ 
  3.5  โรงเรียนหนองโนวิทยา 
  3.6  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 
  3.7  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
  3.8  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
  3.9  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  3.10  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
  3.11  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  3.12  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
  3.13  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 
  3.14  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
  3.15  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 
  3.16  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
  3.17  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  3.18  โรงเรียนหัวหินราษฎรบ์ำรุง 
  3.19  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
  3.20  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 
  3.21  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 
  3.22  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
  3.23  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  2.24  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
  3.25  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 
  3.26  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
  3.27  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
  3.28  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 
  3.29  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 
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 4.  โรงเรียนที่จัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอ่ืน ๆ เช่น ปลูกสมุนไพรทางเลือก ผลิต
แอลกอฮอล์ จิตอาสาอ่ืน ๆ เป็นต้น  จำนวน 24 โรงเรียน ได้แก่ 
  4.1  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
  4.2  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 
  4.3  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
  4.4  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
  4.5  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  4.6  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
  4.7  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
  4.8  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 
  4.9  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
  4.10  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
  4.11  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 
  4.12  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
  4.13  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
  4.14  โรงเรียนบ้านขัยศรีสุข 
  4.15  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  4.16  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
  4.17  โรงเรียนหนองแวงม่วง 
  4.18  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
  4.19  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
  4.20  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 
  4.21  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 
  4.22  โรงเรียนบ้านชัยศรี 
  4.23  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 
  4.24  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  
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  5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 
  5.1 ระชั้นดับอนุบาล 1 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   5.2 ระดับชั้นอนุบาล 2 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
   5.3 ระดับชั้นอนุบาล 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123

1

2

4

33

8

0 20 40 60 80 100 120 140

ไม่มีการจัดการเรียนการสอน…

On Site

On Air

On Demand

On Hand

Online

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล1

2

4

7

14

152

16

0 20 40 60 80 100 120 140 160

ไม่มีการจัดการเรียนการสอน…

On Site

On Air

On Demand

On Hand

Online

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล2

3

4

7

16

153

17

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ไม่มีการจัดการเรียนการสอน…

On Site

On Air

On Demand

On Hand

Online

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล3



131 
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  5.10  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสีย  โอกาส และอุปสรรค การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลักษณะต่าง ๆ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SWOT Analysis)   
 โรงเรียนขนาดเล็ก 
  1.  ด้านบริหารจัดการ  
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     ด้านบุคคล (Man) 
     1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 
การจัดการเรียนรู้ เช่น การแสวงหาความรู้   วิจัย  วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ ส่งผลให้ 
การบริหารจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาวการณ์  
      2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนวิธีการและการให้ความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 5 รูปแบบเป็นอย่างดี 
      3)  โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน จัดบุคลากรตรงกับงาน ตามความรู้
ความสามารถแต่ละบุคคล 
      4)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
      5)  บุคลากรมีความสามารถในการใช้สื ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อวิดีโอออนไลน์ 
      ด้านงบประมาณ (Money) 
     1)  มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมทำและตรงกับความต้องการ 
      2)  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน  ใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ 
      3)  การบริหารงบประมาณมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ โปร่งใส คล่องตัว เป็น
ระบบ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
     ด้านวัตถุดิบ (Material)  
     1)  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
     2)  มีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
      3) มีอาคารเร ียนที ่เพียงพอ มีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อม สะอาด ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
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    ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
     1)  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
     2)  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้และมีความปลอดภัย  
     3)  ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้กระชับควบคู่ไปกับการจัดลำดับความสำคัญเพ่ือให้
ง่ายต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    4)  มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง 
  1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
    ด้านบุคคล (Man)  
    1)  ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ส่งผลต่อปัญหาด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
    2)  ครูไม่ครบชั้น ครสูอนหลายวิชา หลายระดับชั้น 
     3)  ครูไม่รู้จักนักเรียนรายบุคคล จึงยังไม่เข้าถึงความต้องการในการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของผู้เรียน 
    ด้านงบประมาณ (Money) 
    1)  ขาดแคลนงบประมาณ ทำให้การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ไม่เพียงพอกับความต้องการที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน   
    2)  การจัดสรรงบประมาณให้ครูในการจัดทำสื่อ ใบงาน  แบบฝึกหัด  ประกอบการ
เรียนสอนไม่เพียงพอกับความต้องการ 
   ด้านวัตถุดิบ (Material) 
     1) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการสอน  
     2) อุปกรณ์ด้านการผลิตสื่อ ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องพิมพ์  Notebook  เครื่องถ่าย
เอกสาร  กระดาษ 
    ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
     1) นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจ ขาดความรับผิดชอบ ต้องให้ผู้ปกครองคอย
ดูแล กำชับ ช่วยในการเรียนการสอน การสอนแบบ On line 
     2) ขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งในด้านความรู้และทักษะในด้านงานสอน   เช่น   
การสอนแบบโครงงาน  การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ Active Leaning  
     3) ปิด เปิดเรียนคลาดเคลื ่อน ส่งผลต่อการวางแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ   
การปฏิบัติตามนโยบายบางส่วน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้  มีการปรับเปลี ่ยน
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ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ทำให้การเตรียมตัวในการวางแผน หรือการเตรียมตัวใน
การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
     4)  ขาดการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
    5)  นโยบายการจัดการศึกษายากต่อการปฏิบัติจริง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้
ขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา  
  1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    ด้านบุคคล (Man) 
    1)  ครูใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน คุณครูได้ผ่าน 
การอบรม ศึกษาโดยผ่านหลายช่องทาง 
     2)  บุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบการทำงานแบบ work from home 
     3)  ครูมีการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
    1)  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2)  มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
    ด้านวัตถุดิบ (Material)  
    1)  ได้รับการสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์จากรัฐ ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น  
    2)  ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอย่างคุ้มค่า 
    ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
     1)  มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างโอกาสทางศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
     2)  สถานศึกษาเกิดความใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ผู้ปกครอง
รับทราบถึงปัญหาของนักเรียนเกิดความร่วมมือให้การแก้ปัญหาร่วมกัน  ให้ความสำคัญและการเฝ้าระวัง
เป็นอย่างดี 
  1.4  อุปสรรค (Threats) 
    ด้านบุคคล (Man) 
    1)  ผู้ปกครองเป็นผู้สูงวัย ฐานะยากจน  ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือสื่อสาร  
ไมส่ามารถดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงาน/ใบความรู้ได้ 
    2)  ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ ไม่มีความรู้ด้าน ICT และการใช้เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
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     3)  ครู นักเรียนไม่สามารถพบปะกันได้นาน  การให้ข้อมูลป้อนกลับกับทาง
สถานศึกษา  และการปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนยากข้ึน 
    ด้านงบประมาณ (Money) 
    1)  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กับนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
     2)  โรงเรียนยังไม่มีแผนระดมทรัพยากรจากชุมชนอย่างจริงจังจึงทำให้ได้รับการ
สนับสนุนไม่มาก  
    ด้านวัตถุดิบ (Material)  
    1)  ขาดเครื่องมือสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
     2)  นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เนตเพื่อการเรียนได้ 
         3)  อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่
เพียงพอ  และไม่ทั่วถึง ขาด อุปกรณ ์วัสดุที่มีคุณภาพ   
                 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
     1)  การประสานให้มีการร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบางพื้นที่ขาดความ
เข้มแข็ง และชัดเจน ที่เก่ียวกับการวางแผน ประสานงาน ในการดำเนินงาน  การเตรียมความพร้อมของ
คณะครูและบุคลกากรในโรงเรียน คณะครู ชุมชน และ อสม.ประชุมชนร่วมกันประชุมวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้มีความปลอดภัย สะอาด และเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ ์
     2)  ชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ผู้ปกครองเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ทำให้ไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
     3)  การติดต่อสื่อสารระหว่าง ครู กับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองหรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ไม่สะดวก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการ  
  2.  ด้านการจัดการเรียนรู้  
    ระดับปฐมวัย   
    2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1) ครูมีความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
    2) การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand โดยครูประจำชั้น มีการส่งใบงาน 
แบบฝึกหัดถึงเด็กได้อย่างทั่วถึง   
    3) ครูมีการสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก เช่น การตั้ง
กลุ่ม Line , Facebook  
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    4) ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    5) ครูนำ ICT มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก เช่น การดูคลิป
วิดีโอ การฟังนิทานจาก Youtube และสื่อจาก DLTV 
    6) ครูมีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการประเมิน
ตามสภาพจริง เช่น การใช้แบบทดสอบ ซักถาม สังเกต การตรวจการบ้าน ประเมินโครงงาน/ ชิ้นงาน/
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น 
    7) โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูให้ประสบ
ความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนรู้ 
    8) ครูผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้องและ
เหมาะสม 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1) โรงเรียนขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี   
    2) สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่เพียงพอ 
    3) ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน 
    4) ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ ICT  
    5) นักเรียนบางคนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนที่บ้าน 
    6) ครูบางส่วนยังขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการแก้ปัญหาพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ  มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทาง
ระบบออนไลน์อยู่เสมอ 
    2) ผู้ปกครอง เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
    3) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็ก 
    4) มีเครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานของสถานศึกษา 
และมีโอกาสติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมากขึ้น 
    5) ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับลูกหลานมากข้ึน 
    6) ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยให้ความร่วมมือและ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กเป็นอย่างดี 
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    7) ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพร้อมด้วย
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
    1) ผู้ปกครองขาดอุปกรณ์สื่อสาร ด้านเทคโนโลยี และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เช่น กรณีบางครอบครัวมีนักเรียนหลายคน ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
    2) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความตระหนักในการช่วยเหลือการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็ก 
    3) ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจน  
    4) ผู้ปกครองบางส่วนต้องไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีเวลาดูเเล เอาใจใส่เด็กได้
เต็มที่   
    5) นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีอายุมาก เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ขาดการ
ดูแลอาใจใส่ บุตรหลาน ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
    6) สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านผู้ปกครองไม่เสถียร  
    7) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็ก 
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น   
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    2)  ครูทุกคนจัดทำใบงาน ใบความรู้ตามสถานการณ์และความพร้อมของผู้เรียน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
    3)  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี  และมีโอกาส
พัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4) ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ เสียสละในการทำงาน และมีความพร้อมด้าน
วิชาการอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
    5) ครูมีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การใช้แบบทดสอบ ซักถาม สังเกต การตรวจการบ้าน แฟ้มงาน 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  ครูผู้สอนไม่ครบชั้น ไม่ตรงวิชาเอก และบางส่วนขาดความรู้ ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
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    2)  ขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต  
และอุปกรณ์การสื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 
    3)  ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการนำสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 4) นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นและความสนใจในการทำงานที่ 
ได้รับมอบหมาย ไม่ส่งงานครูตามกำหนด 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  เป็นโอกาสในการส่งเสริมความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว  ผู้ปกครองมี
โอกาสได้ดูแล ใส่ใจ และรู้พัฒนาการของลูกหลานมากขึ้น รวมถึงผู้ปกครองได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับ
ลูกหลาน 
    2)  ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
เป็นอย่างด ี
    3)  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ มีโครงการพัฒนาครูเพื่อให้ครูมีทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
    4) ผ ู ้ปกครองใส่ใจต่อผู ้ เร ียน มีการติดตามการจัดการเร ียนรู ้ ม ีการติดต่อ
ประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line, Facebook เป็นต้น 
    5) ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยให้ความร่วมมือและ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างดี 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ไม่สามารถให้คำปรึกษาลูกหลานได้ 
    2)  ผู้ปกครองบางส่วนขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ ์ สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการรู้ 
    3)  ผู้ปกครองบางส่วนต้องไปทำงานทำนอกบ้าน หรือประกอบอาชีพต่างจังหวัด               
ไม่ค่อยมีเวลากำกับ ดูแลนักเรียน  
    4) บางครอบครัวนักเรียนขาดความอบอุ่น ทำให้นักเรียนมีคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว  
ไม่สนใจการเรียนเทา่ที่ควร 
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
   1)  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เหมาะสมกับสถานการณ ์  

 2)  ครูส่วนใหญ่เป็นครูยุคใหม่ วัยทำงาน มีความรู้และทักษะด้าน ICT  
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            3)  ครูทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถรู้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียน
รายบุคคลและแก้ไขปัญหาได้ 

            4)  ครูมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง 

            5)  ครูจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีพัฒนาการที่ดี 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูไม่ครบชั้น ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน
มาก ทำให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองเท่าที่ควร 
    2)  ครูยังขาดความเชี่ยวชาญในการนำสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3) ขาดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และสัญญาณอินเทอร์เน็ต                
ที่เพียงพอต่อความต้องการในการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ On Line, On Air, On Demand สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา  
   4)  ขาดการจัดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู -นักเรียน และระหว่าง
นักเรียน-นักเรียน นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ในการเรียนและการส่งงาน 
     5)  การเรียนแบบ On Hand ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนไม่ได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติจริง และ
กระบวนการกลุ่ม 
         6) ขาดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ ครูไม่เห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ที่ชัดเจน ขาดการซ่อมเสริมเด็กอ่อน และเป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครอง  
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
    2) ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายทำให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
    3)  การปรับเปลี่ยนวิธีสอน  เป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง  ได้รู้ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความสามารถในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
    4) ผู ้ปกครองส่งเสริมการศึกษาบุตร นิยมให้ลูกหลานเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน  ในการ
บริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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    5) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว เสริมความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีโอกาสได้ดูแล ใส่ใจ และรู้พัฒนาการของลูกหลานมากขึ้น  รวมถึงผู้ปกครองได้ฝึก
ทักษะชีวิตให้กับลูกหลาน 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
      1)  ผู้ปกครองบางส่วนต้องไปทำงานทำนอกบ้าน หรือประกอบอาชีพต่างจังหวัด               
ไม่ค่อยมีเวลากำกับดูแลนักเรียน ในขณะที่บางครอบครัวทำแบบฝึก/ใบงานแทนลูก 
    2)  ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ไม่สามารถให้คำปรึกษาลูกหลานได้ 
                      3)  ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ ์ สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการรู้ 
    4)  ปัญหาการหย่าร้าง การประกอบอาชีพต่างถิ่น ส่งผลให้เด็กต้องอาศัยอยู่กับ
ญาติ ขาดการดูแล เอาใจใส่ของผู้ปกครอง  ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
    5)  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่แน่นอนผู้ปกครองมีฐานะยากจน 

 6)  ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักความสำคัญในการเรียน และ 
ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถช่วยบุตรหลานในการเรียนที่บ้านได้เพราะผู้ปกครองก็ไม่รู้หนังสือ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
                      1)  จำนวนครูครบชั้น  และสอนตรงวิชาเอก 

 2)  ครูส่วนใหญ่เป็นครูยุคใหม่ วัยทำงาน มีความรู้และทักษะด้าน ICT   
 3)  นักเรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถย้อนกลับไป 

ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 4)  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On line สอนโดยใช้ Google meet ,  

facebook ครูสามารถสอนแบบ face to face เจอหน้ากัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเร ียน                    
มีปัญหาสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา 

 5)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในรูปแบบ 
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  สามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ปรับการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 

 6)  มีระบบการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูให้  
ประสบความสำเร็จในด้านการสอน 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  ครูใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าท่ีควร เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบ  On-Line ส่วน On-Hand นักเรียนส่งงานน้อยและทำงานไม่เรียบร้อย 
    2)  ครูบางส่วนยังขาดทักษะการสอนแบบออนไลน์ ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ 
ICT  ในรูปแบบต่าง ๆ 
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    3)  นักเรียนเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ครบทุกคน  เนื่องจากมีปัญหา
หลาย ๆ ด้าน ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
    4)  นักเรียนขาดความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการเรียนน้อยลง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ 
    5)  นักเรียนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์ ต้องใช้ร่วมกับผู้ปกครองซึ่งเป็นปัญหาทำให้
นักเรียนไม่สามารถติดต่อครูได้ทันทีเม่ือเกิดปัญหาความไม่เข้าใจในการทำใบงาน และนักเรียนอาศัยอยู่
กับผู้ปกครองสูงวัยจึงไม่สามารถกำกับ ดูแล และควบคุมลูกหลานได้ 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    2) มีโครงการพัฒนาทางระบบออนไลน์จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
    3) ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
    4)  ภาครัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนกับปัญหาของเด็ก ตลอดจนใส่ใจเด็ก แต่ละช่วงวัย 
โดยทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีเท่าเทียมกันแม้อยู่ที่บ้าน 
    5)  ผู้ปกครองให้ความสำคัญ มีการปรับตัว และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ติดตาม
การเรียนการสอนของลูกหลาน  มีการติดต่อประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองสม่ำเสมอ 
    6)  มเีครือข่ายผู้ปกครองในการดำเนินกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
                      1)  บางครอบครัวไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ขาดความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยี  ปัญหาการหย่าร้าง  ปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่กับปูย่า ตายาย หรืออยู่กับญาติ   งบประมาณ
จากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  
    2)  ชุมชน ผู้ปกครองขาดความตระหนักถึงโทษภัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  
การปล่อยปละละเลยให้เด็กเปิดโทรทัศน์ โทรศัพท์ ดูในสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยขาดคำแนะนำ ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เนื่องจากช่วงวัยก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น 
    3) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมสื ่อยังปล่อยให้มีสื ่อลามกแฝงมาทาง
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อแฝงมาทางวิทยุและโทรทัศน์  ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของเยาวชนไทยในยุคการศึกษาไร้ขีดจำกัด 
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    4) นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู ่กับปู ่ ย่า ตา และยาย  ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนปัญหาด้านสังคม 
อาท ิ ปัญหาการติดเกม การติดโทรศัพท์ เป็นต้น 
  3.  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      3.1 การดำเนินการด้านการเรียนรู้ 
    3.1.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 

  1)  โรงเรียนมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและการ
เข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน 

  2)  โรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียนป่วย กัก
ตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน 

  3)  โรงเรียนมีการส่งเสริมสนันสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดทำสื่อ 
นวัตกรรม ใบงาน ใบความรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

  4)  โรงเรียนมีการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

  5)  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

  6) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    3.1.2 ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
       1)  นักเรียนเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
       2) ช่วงวัยของนักเรียนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
       3) พฤติกรรมการเข้าถึงสื่อเทคโนยีโดยการรู้ไม่เท่าทันสื่อของนักเรียน อาจส่งผล 
ต่อการควบคุมความเชื่อและพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนได้ 
    3.1.3 โอกาส (Opportunities) 

       1)  ครูมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนที่หลากหลาย เช่น การใช้ 
โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ 
       2)  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
มากขึ้นให้กับนักเรียน 
          3)  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากภาครัฐและเอกชนมากขึ้น สำหรับใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไววัสโคโรนา 2019 
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             4)  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนมากข้ึน 
    3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
       1)  สภาพทางครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้ขาดความ
พร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
       2)  ผู ้ครองมีภาระค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เกี ่ยวกับนักเรียนเพิ ่มมากขึ ้น เช่น  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน 
       3)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จำเป็นต้องออกไปทำงานเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว 
ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่และให้คำแนะนำในการเรียนรู้ของนักเรียน 
   3.2 การดำเนินการด้านการช่วยเหลือนักเรียนด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้จาก
ระดับชั้นขึ้นสู่ระดับชั้นถัดไป 
    3.2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
       1)  คุณครูประจำชั้นจัดทำระเบียนสะสมนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล และส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้นเรียนภายในโรงเรียน 
      2)  โรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้
นักเรียน 
       3)  โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบ ทิศทางการ
ดำเนินการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบคัดกรองช่วยเหลือนักเรียน 
       4)  โรงเรียนจัดประชุม PLC เพ่ือรับฟังและแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนส่งต่อไป
ระดับชั้นถัดไป 
       5) โรงเรียนมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมจริงและ
สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน   
    3.2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
       1)  โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนครูประจำชั้นบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ติดตามนักเรียน 
       2)  การส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้คุณครูในชั้นถัดไปได้รับข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง 
       3)  คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการติดตามและการส่งต่อทำให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ต่อเนื่อง 
    3.2.3  โอกาส  (Opportunities) 
       1)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลนักเรียนกับคุณครูประจำ
ชั้น 
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      2)  หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการติดตามและส่งต่อ 
       3)  สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนเข้ามาแนะแนวทางการศึกษา
ต่อให้กับนักเรียน  
    3.3.4  อุปสรรค (Threats) 
       1)  ผู้ปกครองบางครอบครัวมีรายได้น้อย ทำให้ไม่สามารถส่งนักเรียนศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
       2)  ผู้ปกครองบางครอบครัวขาดการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องไป
ทำงานต่างจังหวัด  
   3.4  การดำเนินการด้านความปลอดภัย 
       3.3.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
       1)  โรงเรียนมีการกำหนด มาตรการหลัก มาตรการเสริม ในการรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
       2)  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เครืองมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า มี
การดแูล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความพร้อม และปลอดภัยอยู่เสมอ 
       3)  โรงเรียนสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดย
การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
       4)  โรงเรียนจัดระบบป้องกันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
       5)  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
       6)  โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติตนตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
       7)  โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
    3.3.2 ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
       1)  โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อเครื่องมื่อและอุปกรณ์
ด้านการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       2)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยนักเรียน 
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    3.3.3 โอกาส (Opportunities) 
       1)  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สื่อ และเครื่องมือในการ
ดูแลความปลอดภัยนักเรียนจากหน่วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีตำรวจ ชุมชนฯลฯ  
    3.3.4 อุปสรรค (Threats) 
      1)  พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่ปฏิบัติตามการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
       2)  ผู้ปกครองขาดอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 โรงเรียนขนาดกลาง 
  1.  ด้านบุคคล 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ ครูมีจำนวนครบชั้น 
และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ติดตามนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึงนักเรียน 
    2) ผู้บริหารและครูได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชน  
    3) ครูและบุคลากร  ภายในโรงเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานและทำงานเป็น
ทีม 
    4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และ
อุทิศเวลา  
    5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากมีความสามารถและทักษะด้าน ICT และ
อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
    6) ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านทักษะ การใช้ ICT และการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ ICT  
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ขาดความพร้อมทางด้านเครื่องมือ
สื่อสารที่ทันสมัย  ขาดองค์ความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาตนเองใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online 
(สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Line, Google Classroom, Zoom) 
    2) ครูบางส่วนขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย 
     3) การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากต้องลงพ้ืนที่บริการ 
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    4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความตระหนักเอาใจใส่ในการเรียน  
    2) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองมีความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ตามสถานการณ์ของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
    3) การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนจัดให้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และไม่มีศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี จึงไม่สามารถรองรับหรือสานต่อ
การจัดการเรยีนการสอนจากครูได้  
    2) ผู้ปกครองนักเรียนมีภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการประกอบอาชีพ ทำ
ให้ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุม ดูแลการเรียนการสอนบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    3) บิดา มารดาของนักเรียนส่วนมากไปทำงานต่างจังหวัด นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ 
หรือผู้สูงอาย ุขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงไม่สามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างเต็มที่  
  2.  ด้านงบประมาณ 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนมีความพร้อมด้านงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ  
On hand  
    2) โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
    3) โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบ
ได้ และวางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นอย่างดี  
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรให้นักเรียนเช่า ซื้อ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
     2) ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
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   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรพ.สต.ประจำตำบล 
    2) ระเบียบการบริหารงบประมาณยืดหยุ่นและเอ้ือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวนักเรียน 
  3.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการทำสื่อ
การเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ เช่นการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรินเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดทำใบงาน การติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  
    2) มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร 
เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตตามอาคารต่างๆ  
    3) มีห้องเรียนสำหรับการจัดทำวิดีโอหรือสื่อการเรียนการสอน มีสื่ิอเทคโนโลยีที่
ทันสมัย/สภาพแวดล้อม  
    4) ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอ และเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1) ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ และขาดประสิทธิภาพ   
    2) ระบบไฟฟ้ามีปัญหา   
    3) นักเรียนขาดเครื่องมือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
    4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึง
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยยังไม่เพียงพอ ไม่มีความพร้อมในการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
    5) นักเรียนไม่มีวินัยในการเรียนจากการใช้มือถือ ก็จะแอบเล่นเกมหรือดูความ
บันเทิงระหว่างเรียน 
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
    2) ชุมชนมีทรัพยากรในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำมาจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1) บางพ้ืนที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึงและขาดประสิทธิภาพ 
    2) อุปกรณ์สื่อสาร และอินเทอร์เน็ตของนักเรียนไม่รองรับต่อการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ บางครอบครัวมีนักเรียนหลายคน แต่มีอุปกรณ์สื่อสารเพียง 1 เครื่อง และมีราคาแพง 
  4.  ด้านบริหารจัดการ 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2) มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทาง
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
    3) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกระบวนการบริหาร          
และการจัดการเชิงระบบ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีแผนปฏิบัติการประจำปี ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    4) โครงสร้างการบริหาร มีแผนการบริหารที่ชัดเจน มีปฏิทินในการปฏิบัติงาน  
คณะครู ผู้บริหาร มีการประชุม PLC ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
    5) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตั้งใจและความพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    6) ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน 
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7)  มีการดำเนินการตามแผน  ดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง  
    8)  มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    9) การปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ ศคบ.ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริการหลายหมู่บ้าน ทำให้การประสานงานระหว่างครู 
นักเรียน และผู้ปกครองด้วยความยากลำบาก  
    2) โรงเรียนมีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนรู้มากเกินไป 
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    3) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2919 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชนไม่ทั่วถึง  
    4) กิจกรรม work from home ของครูผู้สอนทำให้การขับเคลื่อน การจัดการเรียน 
รู้ขาดประสิทธิภาพ  
    5) ที่พักอาศัยของนักเรียนแต่ละคนอยู่ห่างไกลกัน ส่งผลให้ครูใช้เวลาในการลงพื้นที่
ค่อนข้างมาก  
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี  
    2) หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดี เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
    3) ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง  และรับผิดชอบการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี 
    4) นโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เอ้ือและให้อิสระในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  โรงเรียนบางแห่งเป็นศูนย์กักกันผู้ป่วย หรืออยู่ติดกับศูนย์ LQ ทำให้
กระบวนการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความไม่สะดวก   
    2) ประชากรในหมู่บ้าน ของเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  
    3) การปฏิบัติราชการแบบ Work from home ส่งผลให้การปฏิบัติงาน              
ตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ล่าช้ากว่ากำหนด 
เนื่องจากปัญหาการสื่อสารและการเดินทาง  
  2.  ด้านการจัดการเรียนรู้  
   ระดับปฐมวัย   
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
        1)  ผู้บริหาร ครูบุคลากร ให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 

2) ครูมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในด้านการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ปฐมวัยและสอนตรงตามวิชาเอก 
           3)  ครูมีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยอยู่เสมอ 
                        4)  มีการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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                  5)  มีกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 
                      6)  มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
                      1)  เครื่องเล่นสนามเสื่อมสภาพและชำรุด 
       2)  เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถปรึกษาครูได้ทันทีใน
กรณีผู้ปกครองไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ 
                      3)  สถานที่ในการจัดการเรียนรู้จำกัดเนื่องด้วยอาคารอนุบาลมีสถานที่คับแคบ ไม่มี
สถานที่ให้เด็กได้วิ่งเล่น และทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
       1)  มีชุมชนที่เข้มแข็งผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน
เมื่อเรียนที่บ้าน 
       2)  โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอนทุกรูปแบบ 
       3)  สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มารับบริการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
       1)  นักเรียนกระจายตัวอยู่หลายหมู่บ้าน นอกเขตบริการทำให้การเยี่ยมบ้าน และ
จัดส่งใบงานมีความล่าช้า  
       2)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและยาเสพติดในชุมชน 
       3)  ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 มีค่อนข้างสูงในการ
จัดการเรียนในรูปบบ On Hand และไม่เห็นพัฒนาการของนักเรียน 
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น   
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทำข้อตกลงกันในการร่วมมือจัดการเรียนการสอน ทั้งท่ี
บ้านและโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2)  ครูมีปฏิทินปฏิบัติงาน การสอน และส่งงาน เพ่ือติดตามและประเมินผลงานของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3)  ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู บุคลากร และมีการ
สะท้อนผลร่วมกัน โดยกระบานการ PLC 
    4)  ครูละบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT และมีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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    5)  มีบุคลากรเพียงพอมีครูครบชั้น ตรงตามสาขาวิชาเอกและมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกสถานการณ์ 
    6)  มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1) นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก น้อย และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    2) วิธีการประเมินของแต่ละวิชามีความ แตกต่างกัน ทำให้การประเมินการเรียน
การสอนและวิชาแตกต่างกัน รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    3) มาตรการในการกำกับดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังไม่ดีพอ ครูมีความเสี่ยงในการพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยเหลือและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
    2) โรงเรียนมีบุคลกรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
    3) คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนให้การสนับสนุนการการจัดการเรียนรู้และ
การดำเนินงานของโรงเรียน 
    4) หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนค่าเช่าอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ
สอน 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
    1) เกิดโรคติดต่อของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนต้องหยุดทำ การเรียน
การสอนในโรงเรียน  
    2) การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน Online  เด็กและเยาวชน ขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    3) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถให้คำนะนำหรือดูแลนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนได้  
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  มีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบมีการใช้สื่อเทคโนโลยีทำให้นักเรียน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
    2)  ครูพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์  
    3)  ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ละมีประสบการณ์ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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    4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
    5) การเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน 
ทำให้ได้ข้อมูลนำกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตมากข้ึน 
    6) มีครูและบุคลากรเพียงพอ มีครูครบชั้น ตรงตามวิชาเอก มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกสถานการณ์ 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  นักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูโดยตรงทำให้ความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์
น้อยลงเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนไม่สามารถรับคำปรึกษาเนื้อหาของบทเรียนได้ทันที 
    2)  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ครูใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    3)  นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
    4)  อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  
    5)  นักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องไม่ส่งงานตามที่ครูมอบหมาย   
    6)  การจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่
ครอบคลุม 
   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนใน
ชุมชนทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง 
    2)  สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มารับบริการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

 3)  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุก 
รูปแบบ  

 4)  หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนค่าเช่าอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน 
การสอน 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
    1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจและยาเสพติดในชุมชน  เด็กนักเรียนติดเกม ทำให้ไม่สนใน
ในการเรียน 
    2)  โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านทำให้เกิดความยากลำบากในการแจกใบ
ความรู้ใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand 
    3)  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถให้คำแนะนำในการเรียนรู้
และการทำใบงานกับนักเรียนได้  
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    4)  ผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง 
    5)  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และครูไม่เห็นพัฒนาการของผู้เรียน  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  มีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบมีการใช้สื่อเทคโนโลยีทำให้นักเรียน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
    2)  ครูมีความรู้ความสามารถด้าน ICT มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน์ละมีประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
    3)  มีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ON Hand อย่างเพียงพอ 
    4)  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
    5)  การเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน 
ทำให้ได้ข้อมูลนำกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตมากข้ึน 
    6)  มีครูและบุคลากรเพียงพอ มีครูครบชั้น ตรงตามวิชาเอก มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกสถานการณ์ 
   2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  นักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูโดยตรงทำให้ความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์
น้อยลงเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนไม่สามารถรับคำปรึกษาเนื้อหาของบทเรียนได้ทันที 
    2)  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ครูใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากนักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
    3) งบประมาณในการสนับสนุนนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online มีไม่
เพียงพอ 
    4)  อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  
    5)  นักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องไม่ส่งงานตามที่ครูมอบหมาย   
    6)  การจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่
ครอบคลุม 
    7)  การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
    8)  ครูและบุคลากรมีภาระงานมากขึ้น 
    9)  โรงเรียนที่จัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม เด็กพิเศษจะเป็นอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนทั่วไป 
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   2.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1) หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนใน
ชุมชนทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง 
    2) สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มารับบริการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

 3) ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุก 
รูปแบบ  

 4) หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนค่าเช่าอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน 
การสอน 
   2.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและยาเสพติดในชุมชน  เด็กนักเรียนติดเกม ทำให้ไม่สนใน
ในการเรียน 
    2)  โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านทำให้เกิดความยากลำบากในการแจกใบ
ความรู้ใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand 
    3)  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถให้คำแนะนำในการเรียนรู้
และการทำใบงานกับนักเรียนได้  
    4)  ผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง 
    5)  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ในช่วงสถานการณ์การติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และครูไม่เห็นพัฒนาการของผู้เรียน  
    6)  งบประมาณท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นยกเว้นรูปแบบ 
On Hand มีไม่เพียงพอ 
  3. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ด้านการเรียนรู้ 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนมอบนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง 
    2)  โรงเรียนมอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกำกับ ติดตาม 
ช่วยเหลือ นักเรียนในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
    3) โรงเรียนให้การสนับสนุนครูด้านงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ จัดทำใบงาน              
ใบความรู้สำหรับจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ on-hand และสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับ
นักเรียนในการเรียนการสอนในรูปแบบ on-line  
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    4) โรงเรียน กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยการประชุม PLC 
ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อทราบผลการจัดกิจกรรม ทำให้ได้มาซึ่งปัญหา อุปสรรค 
ในการหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  นักเรียนที่เรียนในรูปแบบ on-hand จัดทำใบงานไม่เป็นไปตามตาราง
กำหนดเวลา 
    2) นักเรียนบางส่วนให้ผู้ปกครองช่วยทำใบงาน 
     3) นักเรียนขาดวินัย และความอดทน ในการเรียนรู้รูปแบบ on-line ส่งผลให้
นักเรียนเข้าเรียนน้อยลง 
    4) ในครอบครัวที่มีนักเรียนหลายคน เรียนรู้ในรูปแบบ on-line มีอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ 
                         5) นักเรียนเกิดความเครียดในการเรียนรู้ เนื่องจากต้องเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน                
มากเกินไป  
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของนักเรียน ในรูปแบบตาม                 
ที่โรงเรียนกำหนด  
    2) ผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่ในการรับ-ส่งใบงาน ใบความรู้ ที่ครูผู้สอนได้มอบหมาย
ให้แก่ผู้เรียน 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  ผู้ปกครองบางส่วน ไม่สามารถอธิบาย ให้ชี้แจงเนื้อหา ในการเรียนรู้แก่นักเรียน
ให้เข้าใจได้ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2) ผู้ปกครองบางส่วน ขาดการเอาใจใส่ในการควบคุม ติดตาม การรับ-ส่งใบงาน               
ใบความรู้ ของนักเรียน  
    3) ผู้ปกครองขาดความตระหนัก และเข้าใจในการเรียนรู้รูปแบบ On line                      
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  ด้านการส่งต่อ   
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุม PLC เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
    2) ครูประจำชั้น และ ครูผู้สอน ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยกำกับ 
ติดตามนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยึดหยุ่น 
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                         3) ครูประจำชั้น และ ครูผู้สอน ดำการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
หลักฐานประจำชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน 
                         4) ครูให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ในการเรียนรู้รูปแบบที่ทาง
โรงเรียนกำหนด ได้เป็นอย่างดี  
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1)  การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด ส่งผลทำให้การประสานงาน 
ทำความเข้าใจในการเรียนรู้กับผู้เรียนลดน้อยลง  
     2) การศึกษานักเรียนรายกรณีของครูเป็นไปได้โดยยาก กว่าการเรียนในรูปแบบ  
on-site ทำให้การดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อของครูเป็นไปอย่างลำบาก 
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  ผู้ปกครองมีโอกาสได้รู้จักพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ทำให้ทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดกับนักเรียน  และสามารถประสานความร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
    2) ผู้ปกครองมีเวลาดูแลใกล้ชิด และหาโอกาสทำความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพ                
ด้านครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1)  ผู้ปกครองบางส่วนมีอายุมาก ทำให้เกิดความไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด และไม่สามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
กับครูผู้สอนได้  
                         2) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความตระหนัก และยังไม่เห็นความสำคัญ ในการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  ด้านความปลอดภัย 
   1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
    1)  โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน on-site เป็นรูปแบบอ่ืนๆ ทำให้การ
พบปะครูและนักเรียนลดลง ส่งผลทำให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มากข้ึน 
    2) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง                     
ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการปฏิบัติตนของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
    3) ครูประจำชั้น และครูผู้สอน กำกับติดตาม ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงาน
ข้อมูลนักเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และส่งนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือได้ทัน
ถ่วงที 
   1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
    1) นักเรียนบางส่วน ขาดความตระหนัก ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเอง จากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้อง  
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    2) ครอบครัวของนักเรียนที่มีรายได้น้อย มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
และจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 เพ่ิมมากข้ึน  
   1.3  โอกาส  (Opportunities) 
    1)  หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 เช่น แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  
    2) หน่วยงานด้านสาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบางส่วน 
   1.4  อุปสรรค (Threats) 
    1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดสรร จัดซื้อ วัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึง  
 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
  1.  ด้านบริหารจัดการ 
     บุคลากร (Man)  
     1.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
         1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอ มีครูครบทุกชั้นเรียนและครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบ
วินัยของราชการเป็นแบบอย่างที่ดี 
     3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ สอนตรงตามสาขาวิชา
ที่จบ มีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  
      4) มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
     1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
         1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังไม่มีประสบการณ์ ขาดการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ Online 
    1.3  โอกาส (Opportunities) 
         1)  ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือการดำเนินงานของทางโรงเรียน 
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         2)  การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างโอกาสในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
    1.4  อุปสรรค (Threats) 
         1) ปัญหาสังคมที่มีอัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก 
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย   
         2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียน 
      3) นักเรียนมาจากสภาพครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน4 
   งบประมาณ (Money) 
    1.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1) โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวตรงตามรูปแบบของโรงเรียนให้
ยืดหยุ่นและเอ้ือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     2) โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถ
ตรวจสอบได้ และวางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
    1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
         1)  ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ Online 
     2) การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีไม่เป็นไปตามแผนบริหารงบประมาณท่ีวางไว้ทุกโครงการ 
    1.3 โอกาส (Opportunities) 
         1)  โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
         2)  ระเบียบการบริหารงบประมาณและแนวทางการดำเนินงาน มีความยืดหยุ่น
และเอ้ือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    1.4 อุปสรรค (Threats) 
         1) ระเบียบการบริหารงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานไมเ่อ้ือต่อการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
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       วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
    1.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1)  โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต วัสดุสำนักงาน  
     2)  โรงเรียนมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย     
    1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
         1) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ยังขาดแคลนศูนย์สื่อ ICT เพ่ือเป็นอุปกรณ์การจัดระบบ
ฐานข้อมูลการศึกษาและการบูรณาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นฐาน  
     2) สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอ และ
สนองกับความต้องการใช้งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    1.3  โอกาส  (Opportunities) 
         1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
         2) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      3) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ Webex จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.4 อุปสรรค (Threats) 
         1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่
สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
         2) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ดในการเรียนรูปแบบ Online ได้ทุกคน 
   วิธีการ/การบริหารจัดการ (Management) 
    1.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1)  โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
อย่างเป็นระบบ 
     2) โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     3) โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินงาน
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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     4) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     5) โรงเรียนมกีารสะท้อนผลเพ่ือพัฒนาโดยกระบวนการ PLC ระดับสายชั้น 
หัวหน้างาน และผู้บริหาร จากการประชุมออนไลน์  
      6) โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในช่องทางที่หลากหลาย 
    1.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
         1) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     2) การบริหารจัดการระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนยังไม่ได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    1.3 โอกาส  (Opportunities) 
         1) ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (สบค.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแนวทางจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
    1.4  อุปสรรค (Threats) 
         1) ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (สบค.) โดยเฉพาะจังหวัดหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดหรือแพร่ระบาดมาก ยังบังคับใช้ไม่เข้มงวด 
ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบ onsite ได้ 
   2.  ด้านการจัดการเรียนรู้  
    ระดับปฐมวัย   
    2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1) ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ให้ความร่วมมือใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 

2)  ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยทุกคน 
3)  ครูมีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
4)  มีการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5)  มีกิจกรรมพัฒนาเด็กท่ีส่งเสริมเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งคนดี คน
เก่งและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6)  มีความพร้อมในเรื่องของสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
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    2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
     1)  เด็กบางส่วนอยู่กับปู่ ย่า ตายาย ทำให้การจัดการเรียนการสอนที่บ้านไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร 
                          2)  เครื่องเล่นสนามเสื่อมสภาพและชำรุด 
                          3)  ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
        4)  สถานที่ในการจัดการเรียนรู้จำกัดเนื่องด้วยอาคารอนุบาลมีสถานที่คับแคบ 
ไม่มีสถานที่ให้เด็กได้วิ่งเล่น และทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
    2.3  โอกาส  (Opportunities) 
     1)  ผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน และติดตาม
การจัดการเรียนรู้ มีการติดต่อประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครอง 
     2)  ผู้ปกครอง มีโอกาสดูแล เอาใจใส่ และทราบผลการเรียนรู้ของลูกหลานมาก
ขึ้น  
     3)  นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และผู้ปกครองได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับลูกหลาน 
    2.4  อุปสรรค (Threats) 
     1)  นักเรียนกระจายตัวอยู่หลายหมู่บ้าน นอกเขตบริการทำให้การเยี่ยมบ้าน 
และจัดส่งใบงานมีความล่าช้า  
     2)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลให้นักเรียนมี การ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 
     3)  เกิดโรคติดต่อของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนต้องหยุดทำ การ
เรียนการสอน  
   ระดับประถมศึกษาตอนต้น   
    2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1)  ครูมีปฏิทินการรับ - ส่งใบงาน เพื่อติดตามและประเมินผลใบงานของ
นักเรียนอย่างชัดเจน   
     2)  ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู บุคลากร และมีการ
สะท้อนผลร่วมกัน โดยผ่านกระบานการ  PLC Online 
     3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด และเสียสละเวลาในการทำงานพิเศษเพ่ือสนองนโยบายได้ทันตามเวลา 
     4)  มีครูครบชั้น และตรงตามวิชาเอก 
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    2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
     1)  นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจากครู 
     2)  ครบูางคน ยังขาดความเชี่ยวชาญในการนำสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย   

        3)  นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นและความสนใจใน 
การทำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ส่งงานครูตามกำหนด 
          4) นักเรียนไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่องจากครูประจำชั้น   
    2.3  โอกาส  (Opportunities) 
     1)  ผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน และติดตาม
การจัดการเรียนรู้ มีการติดต่อประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครอง 
     2)  ผู้ปกครอง มีโอกาสดูแล เอาใจใส่  และทราบผลการเรียนรู้ของลูกหลานมาก
ขึ้น  
     3)  นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และผู้ปกครองได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับลูกหลาน 
    2.4  อุปสรรค (Threats) 
     1)  ผู้ปกครอง บางคนไม่สามารถอธิบาย แนะนำ หรือให้คำปรึกษาลูกหลานใน
การทำใบงานที่ครูให้ทำได้ 
     2)  นักเรียนส่วนใหญ่ ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อและเทคโนโลยี ในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ   
     3)  ผู้ปกครองบางคน ต้องไปทำงาน หรือประกอบอาชีพต่างจังหวัด นักเรียน
อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมและไม่สนใจเรียน   
     4)  การติดต่อระหว่างครูประจำชั้นกับนักเรียนในการรับ ส่งใบงานทำได้ลำบาก 
เนื่องจากระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านนักเรียนไกลกันมาก   
   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
     2.1  ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
     1)  จำนวนครูครบชั้น  และสอนตรงวิชาเอก 
     2)  นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
     3)  นักเรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถย้อนกลับไป 
ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
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     4)  ครสู่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน มีความกระตือรือร้นสามารถพัฒนาตนเองใน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     5)  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างหลากหลาย   
     6)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
     7)  มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
    2.2  ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
     1)  นักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูโดยตรงทำให้ความผูกพันธ์ระหว่างครูกับลูก
ศิษย์น้อยลง 
     2)  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ครูใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่อง อุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
     3)  อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  
     4)  นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบไม่เข้าเรียนออนไลน์  
    2.3  โอกาส  (Opportunities) 
     1)  หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน Application Cisco Webex Meeting  โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย  ในการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์   
     2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักเรียน
และดูแลเอาใจใส่การเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน 
     3)  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
     2.4  อุปสรรค (Threats) 
     1)  สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง ขาด
ประสิทธิภาพ   
     2)  สภาพแวดล้อมในบ้านไม่เหมาะสมในการเรียนรู้แบบออนไลน์   
     3)  ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำแนะนำในการเรียนรู้และการทำใบงานกับ
นักเรียนได้  
     4)  ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนหรือบอกให้ลูกเข้าเรียน
ออนไลน์ได้    
     5)   มีสื่อลามกแฝง และโฆษณาชวนเชื่อแฝงมาทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของเยาวชนไทยในยุคการศึกษาไร้ขีดจำกัด  
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   3.  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ด้านการจัดการเรียนรู้ 
     3.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
      1)  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
      2)  ครูผู้สอนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ตาม
ความถนัดของครูผู้สอนแต่ละคน และต้องมีความสอดคล้องกับความเหมาะสม ความพร้อม และความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 
      3)  โรงเรียนมีการสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
     3.2 ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
      1)  การกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากข้อจำกัดของมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     
      2)  นักเรียนบางกลุ่มขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และขาดสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพและทันสมัย 
      3)  นักเรียนบางกลุ่มขาดการเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
     3.3 โอกาส  (Opportunities) 
      1)  ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสำคัญ มีการปรับตัว และให้
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
      2)  ผู้ปกครองต้องหาความรู้เพ่ิมเติมในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลือส่งเสริม
การ 
เรียนรู้ของบุตรหลานมากขึ้น (เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ) 
      3)  นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้น การศึกษาด้วย
ตนเองมากข้ึน 
      4)  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น หรือมีความรับผิดชอบกับตัวเองเพ่ิมข้ึน 
     3.4 อุปสรรค (Threats) 
      1)  ผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับ ติดตาม การเรียนของบุตรหลานในปกครองได้
ทั่วถึง 
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      2)  โรงเรียนไม่สามารถกำกับติดตามนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดด้วยข้อจำกัดของ
มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
      3)   การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ On demand ทำให้เกิดการ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายในด้านอุกรณ์ และค่าบริการสัญญานอินเตอร์เน็ต กับผู้ปกครอง 
   ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้  
     3.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) 
      1)  โรงเรียนมีการวางแผน และออกแบบการวัดและประเมินผลนักเรียนให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
      2)  โรงเรียนชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลของ
สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเป็น
แนวทางเดียวกัน 
     3.2 ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
      1)  การติดตามให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความลำบาก 
     3.3 โอกาส  (Opportunities) 
      1)  นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบและให้ความสำคัญกับแนวทางการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
     3.4 อุปสรรค (Threats) 
       1)  ผู้ปกครองรู้สึกว่าตนเองเสียเวลาและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   ด้านความปลอดภัย    
     3.1 ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths)      
      1)  โรงเรียนมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการปฏิบัติตนอย่าง
ปลอดภัยในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    
      2)  ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากเดิม 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และปรับเปลี่ยนวิธีการกำกับติดตามนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
แทน 
      3)  โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม และการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
     3.2 ข้อเสีย/จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses)  
      1)  นักเรียนมีจำนวนมากส่งผลให้การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยตาม
มาตรการเป็นไปได้ยาก 
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      2)  นักเรียนแต่ละคนมีภุมิลำเนาอยู่ต่างพ้ืนที่ ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
     3.3 โอกาส  (Opportunities) 
      1)  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
      2)  ผู้ปกครองและนักเรียนมีการปรับตัวในเรื่องเวลาเรียน สถานที่เรียน หรือ
วิธีการเรียนแบบใหม่ๆ 
      3)  เกิดการสร้างความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอนระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองมากข้ึน 
     3.4 อุปสรรค (Threats) 
      1)  การกำกับ ติดตามนักเรียน และการประสานงานกับผู้ปกครองเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน เกิดปัญหาหลายรูปแบบ  
      2) ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ให้กับบุตรหลาน (หน้ากาก แอลกอฮอล์เจล สบู่ฯ) เพ่ิมขึ้น   
 
ตอนที่  3  ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  3.1  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดสถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
   3.1.1  แนวทางในการบริหารจัดการ 
       ด้านบุคลากร (Man) 
     1)  ส่งเสริมครูและบุคลากรการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
     2)  ส่งเสริมให้มีการดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือสื่อสาร กับ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     3)  จัดหาครูและบุคลากรให้เพียงพอ และเหมาะสมกับปริมาณงานสำหรับการ
จัดการเรียนรู้ 
    ด้านงบประมาณ  (Money) 
     1)  มีการพิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสำหรับนำไปใช้ในการจัดหา
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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     2)  ประสานงาน  แสวงหาแหล่งทุน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
     3)  รัฐสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
     1)  จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ  ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
     2)  ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กรเอกชนด้านการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือด้านการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     3)  โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ  
    ด้านวิธีการ (Management) 
     1)  มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการการจัดการ
เรียนในระดับสถานศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือให้การจัดการเรียนเกิดความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื่อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
     2)  สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับช่องทางการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     3)  กำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจในการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน 
   3.1.2  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
   1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้บริบทและรูปแบบที่เหมาะสมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
   2) จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   3) ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ออกแบบและวางแผน “หน่วยการเรียนบูรณาการรายวิชาแบบ
องค์รวม” อย่างครบวงจร และเป็นไปตามหลักสูตรรายวิชา เพื่อใช้เป็นแผนการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริงได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกมิติแนวทางเชิงป้องกัน 
   4) ส่งเสริมการนำข้อมูล ความรู ้และประสบการณ์รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มาถอดบทเรียนแล้ววางแผนรับมือพร้อม
ปรับใช้ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
   5) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย  วัดผล   
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ประเมินผลแบบยืดหยุ่นตามสภาพจริง  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศและสร้าง
เครือข่ายทรัพยากรด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถใช้ทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน 
   6) มุ ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้แบบ Active learning  และสอดคล้องกับบริบทและ
ท้องถิ่นของผู้เรียน โดยครูมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณป์จัจุบัน 
และนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับตัว พร้อมที่จะเรียนรู้รูปแบบ
ในอนาคตที่หลากหลาย 
   7) ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual  
Education) หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ สามารถดึงดูดผู้เรียนให้
ห่างจากสื่อลามกและสื่อความเสี่ยงที่แฝงมาทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ    
   8) ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอด
ทั้ง การวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนและการปฏิบัติตนในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำ
สื่อและการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ 
   3.1.3  แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ด้านการเรียนรู้ 
     1)  พัฒนาแผนหรือหลักสูตรด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณี
ปิดโรงเรียน 
     2)  พัฒนาความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
     3)  พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้
เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการในการจัดการเรียนรู้ 
     4)  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของนักเรียน 
     5)  พัฒนาและปรับปรุงความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
     6)  ส่งเสริมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อ ใบงาน ใบความรู้ ให้กับ
นักเรียน 
     7)  ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามรูปแบบต่างๆ 
     8)  ปรับรูปแบกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศให้น่าสนใจ 
    ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
             1)  ส่งเสริมให้ครูประจำชั้นจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล และมีระบบส่ง
ต่อข้อมูลระหว่างชั้นที่เป็นปัจจุบัน 
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   2)  โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน โดยจัดทำสารสนเทศผ่าน

ระบบออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 

                      3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื ่อให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

           4)  โรงเรียนดูแลติดตามนักเรียน เพ่ือทราบข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

              5)  สนับสนุนให้ครูเข้าอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามและการส่งต่อนักเรียน 
       6)  โรงเรียนจัดประชุมครูประจำชั้นและครูแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์อยู่เสมอ 
เพ่ือดูความก้าวหน้าและแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนส่งต่อไประดับชั้นถัดไป 
                  7)  โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     8)  สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว
ยากจน 
    ด้านความปลอดภัย 
     1)  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และ
สถานการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 
     2)  ส่งเสริมบุคลากร อุปกรณ์ จากเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 
     3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความชำนาญในการเครื่องมื่อ
และอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
     4) สร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความ
พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน 
     5)  ส่งเสริมเครื่องมื่อและอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยนักเรียนให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
     6)  ส่งเสริมงบประมาณของโรงเรียนด้านการรักษาความปลอดภัยนักเรียน  ให้
เพียงพอต่อความจำเป็น  
     7) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย
ในโรงเรียนให้เหมาะสม 
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     8)  ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์นโยบาย มาตรการการ
ปฏิบัติตนให้หลากหลายช่องทาง     
 
  3.2  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดสถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนขนาดกลาง 
   3.2.1  แนวทางในการบริหารจัดการ 
    1)  เพ่ิมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    3)  เพ่ิมงบประมาณและขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ  
    4)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ On 
Hand  ให้หลากหลายและสอดคล้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
    5)  สร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการและ
นโยบายของทางราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
    6)  โรงเรียนมีกิจกรรมเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีให้ผู้ปกครอง
นักเรียน 
    7)  จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ 
    8)  ปรับแผนบริหารงบประมาณโดยใช้จ่ายในกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    9)  พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand  ให้หลากหลาย และสอดคล้องกับ
พ้ืนที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
    10)  มีแผนและมาตรการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับ
นโยบายของทางราชการและบริบทของโรงเรียน 
    11)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผ่านช่องทางเทคโนโลยี  
    12)  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
    13)  สร้างความตระหนักและเข้าใจให้กับผู้ปกครองในความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
    14)  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากเงินรายหัว เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ เครื่อง เทคโนโลยี ประกอบการจัดการศึกษา 
    15)  จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีสัญญาณครอบคลุมและมีประสิทธิภาพฟรีหรือ             
ราคาถูก 
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    16)  จัดให้มีกลุ่มภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน 
    17)  กำหนดจุดด้านความปลอดภัยในการประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียน 
                     18)  จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบ On  hand  ให้มีประสิทธิภาพ 
                     19)  เร่งการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นวาระเร่งด่วน 
     20)  สนับสนุนสื่อ และเทคโนโลยีโดยจัดโครงการอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์
ประชารัฐ จากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                     21)  ประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
   3.2.2  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
  1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชการ (เชิงรุก) 
  2)  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ
ตามศักยภาพของตนเอง (เชิงรุก)   
  3)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ (เชิงรุก)  
  4)  พัฒนาและปรับปรุงรวมถึงจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับนักเรียนทุก
คน (เชิงแก้ไข)  
  5)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (เชิงรุก) 
  6)  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 
  7)  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงป้องกัน) 
  8)  ปรับปรุงระบบการกำกับติดตามการรับส่งเอกสาร การทำงานและการส่งงานของ
นักเรียน (เชิงแก้ไข) 
  9)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On Line (เชิงรุก) 
  10)  จัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับนักเรียนทุกคน                
(เชิงแก้ไข) 
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  11)  พัฒนาระบบการกำกับดูแลติดตามการเข้าเรียนและการส่งงานของนักเรียน (เชิง
ป้องกัน) 
   3.2.3  แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1)  มอบนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมกำกับติดตามนักเรียน
ในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
    2)  โรงเรียนให้การสนับสนุนครู นักเรียน ด้านงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ พร้อม
ทั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
    3)  โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองกำกับติดตามและดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิด
อุปสรรค์ปัญหาขึ้น จะได้ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 
    4)  โรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้าน วัคซีน และอุปกรณ์ ที่ใช้
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    5)  โรงเรียนกำกับติดตาม และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
    6)  โรงเรียนจัดหาทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
    7)  ขอรับการสนับสนุนจาหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง 
    8)  สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้นักเรียนมีความตระหนัก และรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน 
    9)  จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในรายที่จำเป็น
และขาดแคลน 
    10)  จัดทำตารางนัดหมายส่งงานที่ชัดเจน มอบให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือได้รับ
การตอบกลับใบงานใบความรู้จากนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
    11)  เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอันจะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
 
  3.3  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดสถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนขนาดใหญ่ 
   3.3.1  แนวทางในการบริหารจัดการ 
    ด้านบุคลากร (Man) 
     1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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      2)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวัดผลประเมินผล กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      3)  เสริมสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจในการปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
สถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉีดวัคซีนครบทุกคน)   
    ด้านงบประมาณ  (Money) 
     1)  พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสำหรับนำไปใช้ในการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
     2)  ประสานงาน  แสวงหาแหล่งทุน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
     3)  รัฐสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
     1)  จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ  ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
     2)  ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กรเอกชนด้านการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือด้านการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     3)  โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรยีนรู้
อย่างเพียงพอ  
    ด้านวิธีการ (Management) 
     1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
     2)  ปรับปรุงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการการ
จัดการเรียนในระดับสถานศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนเกิดความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาด
ของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  
   3.3.2  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
    ระดับปฐมวัย 
      1)  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก เช่น  การทำใบงานให้น่าสนใจ  การสร้างสื่อและใบงานแบบ
ออนไลน์  การใช้สื่อ DLTV ประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้       
     2)  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook  ในการติดต่อ
ประสานงาน สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก    
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     3)  เสริมสร้างทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019   
     4)  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดประสบการณ์และรับ ส่งใบงานและ
สะท้อนผลการจัดประสบารณ์ให้ผู้ปกครองทราบโดยไม่ต้องเดินทางมารับส่งใบงาน    
     5)  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ การเยี่ยมบ้าน และการรับ-ส่งใบ
งาน โดยใช้ Application ต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น Line  Facebook Google Form  Liveworksheet 
ฯลฯ 
    ระดับประถมต้น   
     1)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แชร์ให้กับนักเรียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำใบงาน 
     2)  จัดอบรม พัฒนาครูในการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ   
     3)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ และการอบรม พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตของนักเรียน และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส                  
โคโรนา 2019   
     4)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโลโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง   
     5)  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ   
     6)  ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On hand โดยใช้ใบงานอย่าง
เดียว เป็นผสมผสานระหว่าง On hand, Online และOn Demand เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     7)  จัดกิจกรรมคลินิกทางวิชาการออนไลน์เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนและเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ    
    ระดับประถมปลาย 
     1)  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ 
     2)  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งแบบ Online 
และ On hand เพ่ือให้นักเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
     3)  จัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
ออนไลน์ให้กับนักเรียน 
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     4)  จัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์เพ่ือให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนในการ
เรียนรู้แบบออนไลน์  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการช่วยครูจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์   
     5)   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และแก้ปัญหาใน 
การเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักเรียน 
     6)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตของนักเรียน และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส                  
โคโรนา 2019   
     7)  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เนื้อหา สาระการเรียนรู้  
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 
   3.3.3  แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ด้านการเรียนรู้ 
     1)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียน 
      2)  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
     3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
      4)  ปรับปรุงรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเทคนิควิธีสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5)  ลดภาระงานของนักเรียน เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง 
    ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
     1) พัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้มีการวางแผน และออกแบบการวัดและ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
     ด้านความปลอดภัย 
     1)  ส่งเสริมความเข้าใจให้ผู้ปกครอง มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     2)  เสริมสร้างให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     3)  ส่งเสริมการสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมือ ในการกำหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
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      5)  ส่งเสริม และให้คำปรึกษานักเรียนในการปรับตัวและใช้ชีวิตให้ปลอดภัยใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
      6)  พัฒนาระบบกำกับติดตามนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ตอนที่  4  ผลการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 4.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก   
  4.1.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ 
      ด้านบุคลากร (Man) 
    1)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
    2)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูดูแล ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการใช้เครื ่องมือ
สื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ด้านงบประมาณ  (Money) 
    1) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
   ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
    1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 
    2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
เอกชนในการดูแลช่วยเหลือด้านการสื่อสารของนักเรียนเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
   ด้านวิธีการ (Management) 
    1)  สถานศึกษาควรมีแผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบและกิจกรรมรองรับนโยบาย
ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับช่องทางการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  4.1.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้      
  1) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดโครงการหรือหลักสูตรการอบรมที่เพิ่มขีดความสามารถของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  2) ครูผู้สอนควรออกแบบและวางแผน “หน่วยการเรียนบูรณาการรายวิชาแบบองค์รวม” 
อย่างครบวงจร เพื่อใช้เป็นแผนจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างต่อเนื่องครบถ้วนในทุกมิต ิ
  3) สถานศึกษาควรนำข้อมูล ความรู ้และประสบการณ์รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มาถอดบทเรียนและวางแผนรับมือเพ่ือ
ปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
  4) ครผูู้สอนควรจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ให้สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นของ
นักเรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ในอนาคต 
  5) สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual  
Education) หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
  6) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.1.3  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ด้านการเรียนรู้  
    1)  สถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตรด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียน
ที่โรงเรียนได้หรือในกรณีปิดโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  
    2)  สถานศึกษาควรส ่งเสร ิมให้ คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณใ์น
ปัจจุบัน 
    3)  สถานศึกษาส่งเสริมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อ ใบงาน ใบความรู้ 
ให้กับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4)  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่หลากหลาย  
   ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
  1)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูประจำชั้นจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
และมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2)  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ 
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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  3)  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
    4)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมหลักสูตรเกี ่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามและการส่งต่อนักเรียน 
    5)  สถานศึกษาจัดประชุมครูประจำชั้นและครูแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์อยู่เสมอ 
เพ่ือดูความก้าวหน้าและแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนส่งต่อไประดับชั้นถัดไป 
   ด้านความปลอดภัย    
    1)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และ
สถานการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 
    2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษา 
    3)  สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความชำนาญใน
การเครื่องมื่อและอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
    4)  สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การป้องกัน
ความปลอดภัยให้เหมาะสม 
    5)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์นโยบาย และ
มาตรการการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางที่
หลากหลายให้กับนักเรียนในพื้นที่     
 4.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำหรับสถานศึกษา
ขนาดกลาง   
  4.2.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ 
      ด้านบุคลากร (Man) 
                    1)  หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริบทของสถานศึกษา 
    2)  สถานศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสามารถในจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   ด้านงบประมาณ  (Money) 
    1)  หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีนโยบายและส่งเสริมให้
สถานศึกษาบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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    2)  สถานศึกษาควรบูรณาการด้านงบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
                    1)  หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา แก้ไขปัญหาด้าน
การขาดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกโดยใช้ผู้ปกครองเป็นฐาน 
                    2)  สถานศึกษาบูรณาการการใช้วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ด้านวิธีการ (Management) 
                    1)  หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการสร้างความร่วมมือใน
รูปภาคีเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
    2)  สถานศึกษาสร้างความร่วมมือในรูปภาคีเครือข่ายพัฒนากับหน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ         
ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.2.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้      
 1)  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้าน
การจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
 2)  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดกิจกรรมที่พัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพครูในด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3)  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรรวบรวมข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาสังเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อๆไป
หากยังต้องจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 
 4)  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 5)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรวมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้กับนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 6)  สถานศึกษาควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการรวมทั้งพัฒนาระบบการกำกับติดตามการเข้าเรียน การทำงานและส่งงานของนักเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.2.3  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ด้านการเรียนรู้  
                   1)  สถานศึกษามอบนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   2)  สถานศึกษามอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกำกับ ติดตาม 
ช่วยเหลือ นักเรียนในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
   3)  สถานศึกษาให้การสนับสนุนครูด้านงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ จัดทำใบงาน              
ใบความรู้สำหรับจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ on-hand และสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับ
นักเรียนในการเรียนการสอนในรูปแบบ on-line  
   4)  สถานศึกษา กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยการประชุม PLC 
ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อทราบผลการจัดกิจกรรม ทำให้ได้มาซึ่งปัญหา อุปสรรค 
ในการหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
    5)  สถานศึกษาสร้างความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง ในรูปแบบภาคีเครือข่าย ให้
ตระหนักถึงรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
   ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
   1)  สถานศึกษาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุม PLC เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
   2)  สถานศึกษาให้ครูประจำชั้น และ ครูผู้สอน ดำเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยกำกับ ติดตามนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ยึดหยุ่น 
   3)  สถานศึกษาให้ครูประจำชั้น และ ครูผู้สอน ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารหลักฐานประจำชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน 
   4)  สถานศึกษามอบครูให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ในการเรียนรู้
รูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด ได้เป็นอย่างดี  
   ด้านความปลอดภัย    
                   1)  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง                     
ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการปฏิบัติตนของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
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   2) สถานศึกษามอบให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอน กำกับติดตาม ดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และส่งนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาให้ได้รับ
การช่วยเหลือได้ทันถ่วงที 
    3) สถานศึกษาบูรณาการงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    4) สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด จัดหาวัคซีนสำหรับนักเรียนให้ได้รับทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 4.3  ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ ่
  4.3.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ 
      ด้านบุคลากร (Man) 
    1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรมีมาตรการในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ใช้แอฟพลิเคชันต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  เช่น  ZOOM, WebEX, Google Meet  
ฯลฯ     
    2)  กระทรวงศึกษาธิการควรเสริมสร้างขวัญกำลัง และความม่ันใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการ
จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉัดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน    
   ด้านงบประมาณ  (Money) 
    1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรการจัดการ
เรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสมกับบริบท ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
การศึกษา 
    2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน และค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมของผู้ปกครองของนักเรียน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า  ซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้โดยการใช้
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการแท้จริง 
    3)  กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
   ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก (Material) 
    1)  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
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    2)  รัฐควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่สถานศึกษาทุกแห่งอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   ด้านวิธีการ (Management) 
    1)  สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
    2)  สถานศึกษาควรปรับปรุงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนว
ทางการการจัดการเรียนในระดับสถานศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนเกิดความปลอดภัยต่อการ
แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  
  4.3.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้      
   1)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก เช่น  การทำใบงานให้น่าสนใจ  การสร้างสื่อและใบงาน
แบบออนไลน์  การใช้สื่อ DLTV ประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดประสบการณ์ การเยี่ยมบ้าน และการรับ-ส่งใบงาน โดยใช้ Application ต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น 
Line  Facebook Google Form  Liveworksheet ฯลฯ 
   2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานทีม่ีความยืดหยุ่น ปรับ
โครงสร้างเวลาเรียน ปรับลดเนื้อหาให้กระชับ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   3)  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานระดับพ้ืนที่ควรส่งเสริมสนับสนุนการรวบรวมสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นศูนย์สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำมาเผยแพร่ และนำไป 
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางตามบริบทของสถานศึกษา  
   4)  หนว่ยงานต้นสังกัดควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ให้มีความหยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง เน้นการประเมินชิ้นงาน และการทักษะชีวิต  
   5)  หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความ
ต้องการความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติอย่างรุนแรง และกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา 
   6)  สถานศึกษาควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำคู่มือการเรียนและการปฏิบัติตนสำหรับ
นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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   7)  ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างเจตคติต่อ
การเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเอง และนักเรียนมีอิสระทางความคิด สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 
   8)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital  
Literacy) เพ่ือการแสวงหาความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และ
การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสิทธิและความปลอดภัยในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
  4.3.3  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ด้านการเรียนรู้  
    1)  สถานศึกษาควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
     2)  สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแอฟพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และเพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
     3)  ครูผู้สอนควรปรับปรุงรูปแบบการสอน สื่อการสอน และเทคนิควิธีสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4)  ครูผู้สอนควรลดภาระงานที่มอบให้นักเรียนทำ เช่น ใบงาน แบบฝึกหัดของนักเรียน 
และเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เน้นทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน
ช่วยผู้ปกครอง การปฏิบัตตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
   ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ 
    1)  สถานศึกษาควรกำหนดแนวทาง วิธีการ และทำความเข้าใจกับคณะครูในการส่งต่อ
ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับครูผู้สอนจะได้ใช้ในการวางแผน
พัฒนา และแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  
   ด้านความปลอดภัย    
    1)  สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความตระหนัก และให้
ความ สำคัญในการดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
    2)  สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานสาธาร
สุขในระดับท้องถิ่น เช่น อสม.  สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล  ในการกำหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
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     3)  สถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูประจำชั้นให้คำปรึกษากับนักเรียนในการปรับตัว
และใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
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บทท่ี  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019  กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis)  ด้านข้อดี  ข้อเสีย  โอกาส อุปสรรค ในการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   2)  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
3)  เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   แบงการดำเนินงานออก          
เปน 3 ขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นที่  1  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID - 19) โดยผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษานำขอมูล 
มาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จัดทำเปนสารสนเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู  และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน แลวสรุปนำเสนอกรณีศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดดเดน และสถานศึกษาที่มีปญหา
อุปสรรค   
  ขั้นที่  2  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID - 19) โดยการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) นำผลการวิเคราะหในขั้นที่ 1 มา
ประชุมระดมความคิดของคณะวิจัย นักวิชาการ ผูบริหาร และครูผูเกี่ยวของ เพ่ือกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกลักษณะ ในดานการบริหารจัดการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
  ขั้นที่  3  การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID - 19) โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำข
อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
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สรุปผล 
 
 1.  สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีบริบทท่ีใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
 1.1  ด้านการบริหารจัดการ  ยึดปจจัยการบริหาร 4M ตามบริบทโดยเนนความปลอดภัย
เป็นหลัก ดานบุคคลมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ดานงบ
ประมาณมีการเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกมีการ
จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออัลกอฮอล์สำหรับมาไว้บริการคณะครูและนักเรียน   
 1.2  ด้านการจัดการเร ียนร ู ้ ส ่วนใหญ่จ ัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบ ON-HAND           
เปนหลัก และสอนเสริมแบบ ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND สำหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความ
พรอมตามบริบท ปัญหาส่วนใหญ่ขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้สมาร์ทโฟน และมีปัญหาด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต   
 1.3  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทและการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน ปัญหาอุปสรรค สภาพทางครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่
มีฐานะยากจน ทำให้ขาดความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 2.  แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีบริบทที่ใกล้เคียงกันดังนั้นจึงทำให้มีแนวทางการจัด
การศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้  
 2.1  ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ส่งเสริมครูและบุคลากรการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้านงบประมาณประสาน 
งาน  แสวงหาแหล่งทุน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ  ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 2.2  ด้านการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อออนไลน์
ที่หลากหลาย วัดผลประเมินผลแบบยืดหยุ่นตามสภาพจริง   
 2.3  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมความเข้าใจให้ผู้ปกครอง มีความตระหนัก 
และให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 3.  ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2      
 3.1  ด้านการบริหารจัดการ  
  1)  ด้านบุคลากร หน่วยงานต้นสังกัดควรมีมาตรการในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้ในการใช้สื ่อ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการใช้แอฟพลิเคชันต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  เช่น  ZOOM, WebEX, 
Google Meet  ฯลฯ     
  2)  ด้านงบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน 
และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้ปกครองของนักเรียน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า  ซึ่งจำเป็นต้องมีการ
เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบออนไลน์ เพ่ือจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับความ
ต้องการแท้จริง 
  3)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
  4)  ดานการจัดการ สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน 
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 3.2  ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก เช่น  การทำใบงานให้น่าสนใจ  
การสร้างสื่อและใบงานแบบออนไลน์  การใช้สื ่อ DLTV ประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ การเยี่ยมบ้าน และการรับ-ส่งใบงาน โดยใช้ Application 
ต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น Line  Facebook Google Form  Liveworksheet ฯลฯ 
 3.3  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานสาธารสุขในระดับท้องถิ ่น เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลใน           
การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  

อภิปรายผล  
 

 ผลการวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2  มีประเด็นน่าสนใจนำมา
อภิปรายผล  ดังนี้     
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 1.  สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน โดยด้านการบริหารจัดการบุคคลมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในสถานการณ ์  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนในสภาวะปกติได้ ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยน
รปูแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือออนแฮนด์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบนั้นต้องมีการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอฟลิเคชันต่าง ๆ เช่น  Line  Facebook  ดังนั้นการบริหาร
จัดการที่สถานศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการก็คือ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง และใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วนหรือ
สถานการณ์วิกฤติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจ
คาดเดาได้ โดยการกำหนดแผนและแนวทางเป็นระดับขั ้นของการบังคับบัญชา เริ ่มตั ้งแต่ ระดับ
กระทรวง/ภาค ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับของโรงเรียน ซึ่งแต่ละระดับจะต้องกำหนดบทบาทและหน้าที่
อย่างชัดเจนและเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งนอกจากมีการเตรียมการที่สำคัญแล้ว จะต้องมี            
กลยุทธ์การเตรียมการป้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ที่มีความ
สมดุลระหว่างการป้องกัน การแทรกแซง และปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติซึ่งนักวิชาการได้
เสนอกระบวนการจัดการวิกฤติประกอบด้วยการพัฒนาแผนการจัดการวิกฤติการพัฒนาทีมจัดการวิกฤติ
การจัดการเครือข่ายการสื่อสาร และการฝึกอบรม การประเมินผล และการสะท้อนผล และจากการ
นำเสนอดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู ้แบบ e-Learning ในการจัดการเรียนรู ้ใน
สถานการณ์วิกฤติที่สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่น ความคงเส้นคงวา การ
จัดการที่ และความสามารถในการจัดการที่มีประสิทธิผล ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่จะมี
ประสิทธิภาพมากที ่ส ุด จะขึ ้นอยู ่ก ับการออกแบบจากผู ้เช ี ่ยวชาญในศาสตร์เพื ่อให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง ทั้งในเรื่องของเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล และไม่
อาจปฏิเสธได้เลยว่า การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะสามารถเป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่มีประโยชน์ 
สำหรับการพัฒนาบุคลากรผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในสภาวะวิกฤติ สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ใน
ประเทศแคนาดา   เมื่อประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศแคนาดา ในเดือน 
มีนาคม ปี 2020 ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รัฐบาลของแคนาดา โดยแต่ละ
มณฑลได้มีการสั่งปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการวาง
ระบบโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาผ่านเว็บ การจัดทำวิดีโอ
การสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการสอนสด (live) รวมทั้งการสนับสนุน
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ทรัพยากรการศึกษาแบบให้เปล่ากับครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในขณะเดียวกัน นักการศึกษาชั้นนำจาก
ทั่วโลกได้มีการแชร์บล๊อคและการเผยแพร่บทความในประเด็นที่น่าสนใจทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Twitter,  Facebook หรือสื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลอย่างหลากหลายวิธี (Osmond-Johnson, Campbell & 
Pollock, 2020) 
  ส่วนดานงบประมาณมีการเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะใช้ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทหน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออัลกอฮอล์สำหรับมาไว้
บริการคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออัลกอฮอล์เป็นวัสดุที่
จำเป็นมากในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะทั้งคณะครูและ
นักเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และต้องใช้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวให้กับครูและนักเรียน ซึ่ง 
สอดคล้องกับที่สำนักงบประมาณได้รายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่
ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ในเดือน เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐซึ่งมี
การก่อหนี้สูงกว่าเป้าหมายอย่างมากและเพื่อให้การเบิกจ่ายและจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ของ
ปีนี้ (ก.ค.-ก.ย.) มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำข้อเสนอ 3 ข้อให้หน่วยงานราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 1)  ให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบหรือกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จา่ย
งบได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังทวีความรุนแรง หน่วยรับ
งบประมาณควรพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
การใช้จ่ายงบเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนงบที่เป็นรายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ควรมีการ
วางแผนอย่างเหมาะสม 2)  หน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่พบข้อปัญหาในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผลให้การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไป
ตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่กระทรวงการคลั งจะสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อลดความ
ซ้ำซ้อน โดยการจัดทำแผนต้องเป็นไป ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที ่อย่างแท้จริงด้วย                 
3)  ควรเร่งรัดรายจ่ายลงทุน โดยดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งรายการปีเดียวและ
รายการผูกพันใหม่ที่ปรากฏตามรายงานสถานภาพข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญ รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลอย่าง
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เคร่งครัดด้วย ทั้งนี้แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็น
และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ขณะเดียวกันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทา 
หรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND เปนหลัก 
และสอนเสริมแบบ ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  นักเรียนและผูปกครอง
ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้สมาร์ทโฟน และมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ครู
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงทำใบงาน ใบกิจกรรมแล้วนำไปให้นักเรียนทำ
ที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(COVID-19) ไว้ 5 รูปแบบด้วยกัน คือ On-site, On-air, On-demand, Online และ On-hand ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน
ความพร้อม และบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยประสานงานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด (ศบค.จังหวัด) โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ และความ
ปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยรูปแบบ On-hand คือ การเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจัดทำเอกสาร หรือใบ
งานให้กับนักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป โดยมีครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้ง
คราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง จาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบดังกล่าว สถานศึกษาสามารถตัดสินใจโดยเลือกจัดการ
เรียนการสอนตามบริบทของจังหวัด และความพร้อมของสถานศึกษาได้ โดยต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พ้ืนฐาน และคำสั่งหรือมาตรการต่างๆ ที่ ศบค.จังหวัด กำหนด  ทัง้นี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานได้จัดทำแนวทางดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติม) จากเดิม โดยเพิ่มกิจกรรมที่ 5 
คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทและการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน โดยปัญหาอุปสรรคที่พบเจอคือสภาพทาง
ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้ขาดความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีใน              
การเรียนรู้ ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ในพื ้นที ่ชนบทห่างไกลจากตัวเมือง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนไปทำงานที่เมืองหลวง เมื่อมีสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนปิด ผู้ปกครองตกงาน ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด–19 ที่พบว่า  ผลกระทบทางลบต่อระบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พบว่า 1) เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไม่เพียงพอและสัญญาณไม่เสถียร 2) สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้รับเงิน
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งที่ช่วงโควิดสถานศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3) คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูลดลง 4) อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรคไม่เพียงพอ และ 5) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ขอข้อมูลจำนวนมาก
จากสถานศึกษา ทำให้เป็นภาระงานและกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน ส่วนผลกระทบทาง
ลบต่อผู้ปกครอง และชุมชน พบว่า 1) ผู้ปกครองมีภาระในการช่วยเหลือการเรียนรู้ขอ งบุตรหลาน
เพิ่มขึ้น 2) ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนให้กับบุตรหลาน และค่าใช้จ่าย
เพ่ือป้องกันการติดโรคให้กับบุตรหลานเพ่ิมขึ้น 3) ผู้ปกครองต้องหาความรู้เพิ่มเติมในบทเรียนและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน 4) ผู้ปกครองมีภาวะตึงเครียดที่
ต้องดูแลบุตรหลานและวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน และ 5) ผู้ปกครองรู้สึกว่า ตนเอง
เสียเวลาและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 2.  แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีบริบทที่ใกล้เคียงกันดังนั้นจึงทำให้มีแนวทางการจัด
การศึกษาที่คล้ายคลึงกัน โดยด้านการบริหารจัดการบุคลากร ผู้บริหารควรส่งเสริมครูและบุคลากร
การศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้าน
งบประมาณควรประสานงาน แสวงหาแหล่งทุน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ
ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  ทั้งนี้เพราะว่าสถานศึกษามีงบประมาณจำกัด
สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขนาดเล็ก ดังนั้นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยได้ก็
คือการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 ที่พบว่า   
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สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนที่เพื่อขอรับสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งการ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในสถานการณ์ โควิดได้ถูกจัดอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่ การดำเนินการระดับรัฐบาล ซึ่งจะ
มีหน่วยงานที่ตั ้งขึ ้นใหม่เพื่อจัดการกับสถานการณ์COVID -19 โดยได้มีการสร้างกรอบนโยบายเพ่ือ
ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 การเผยแพร่แนวทางการป้องกันและควบคุม 
COVID-19 การเผยแพร่คู่มือการป้องกันและควบคุม COVID-19 ในภาษาต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการ
ในระดับรัฐบาลจะส่งผ่านไปยังการดำเนินการในระดับมณฑล โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้นำที่สอดคล้องกับ
สำนักงานผู้นำแห่งชาติมีการเผยแพร่กฎระเบียบในการป้องกันและควบคุม COVID-19 การสนับสนุนให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน การให้ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เน้นประเด็นพิเศษและการรวบรวมแนวความคิดและกรณีตัวอย่างจากผู้ปกครองเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติของภาคสังคมและองค์กร
ภาคเอกชน โดยมีการจัดโครงการที่ริเริ่มโดย องค์การ UNICEF China ในการพัฒนาชุดทรัพยากรทาง
การศึกษา และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการศึกษาปฐมวัยของสังคมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชน
จีน และ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับโรงเรียน โดย
การจัดตั้งกลุ่ม WeChat เพื่อรวบรวมสถานะของเด็กแต่ละคน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนกับเด็กในกลุ่ม และมีหลักสูตรพิเศษสำหรับการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง
อีกด้วย 
  2.1  ด้านวัสดุอุปกรณ์ หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ  ให้กับนักเรียนสำหรับใช้เพ่ือการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพนั้นต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ครูสร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู ้ใน
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศแคนาดา  เมื่อประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน
ประเทศแคนาดา ในเดือนมีนาคม ปี 2020 ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รัฐบาลของ
แคนาดา โดยแต่ละมณฑลได้มีการสั่งปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในระยะ
ต่อมาได้มีการวางระบบโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาผ่านเว็บ 
การจัดท าวิดีโอการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการสอนสด (live) รวมทั้งการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาแบบให้เปล่ากับครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในขณะเดียวกัน นักการศึกษา
ชั้นนำจากทั่วโลกได้มีการแชร์บล๊อคและการเผยแพร่บทความในประเด็นที่น่าสนใจทั้งในสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Twitter,  Facebook หรือสื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลอย่างหลากหลายวิธี (Osmond-Johnson, 
Campbell & Pollock, 2020) สอดคล้องกับนโยบายและแนวการปฏิบัติของภาคสังคมและองค์กร
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ภาคเอกชนของประเทศจีน เช่น  การจัดโครงการ 0-6 หรือ “0-6 Program of “Morning Babies, 
Kangkang is Coming!” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย องค์การ UNICEF China ร่วมกับการศึกษาระดับ
ปฐมวัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์เด็กแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พัฒนา
โครงการที ่ช ื ่อว ่า “Morning Babies, Kangkang is Coming!” เป ็นการพัฒนาชุดทรัพยากรทาง
การศึกษาส าหรับเด็กอายุ 0-3 ขวบ และ 3-6 ขวบ ซึ่งจะมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยในทุกสัปดาห์ผ่าน
แอปพลิเคชัน WeChat ซึ่งชุดทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
การเรียนรู้ทางอารมณ์ในการอยู่ในสังคม การกีฬา ศิลปะ และการพัฒนาทางปัญญา และสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศสิงคโปร์จะเน้นที่การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพ่ือ
ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน รวมทั้งได้มีความพยายามในการ       
บูรณาการของหลายกระทรวงในการที่จะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสอนทางไกล และการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้การเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) โดยโรงเรียนจะให้คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับนักเรียน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนรู้ที่บ้านทั้งการใช้ออนไลน์และวัสดุที่เป็นชิ้นงานเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง ให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลหรือการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
บุคลากรของโรงเรียนสามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมี
การปรับเปลี่ยนการทดสอบและประเมินผลตามความจำเป็น สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHLs) จะ
ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนโดยใช้  e-Learning เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา 
  2.2  ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรส่งเสริมความเข้าใจให้ผู้ปกครอง มีความตระหนัก 
และให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองนักเรียนจะมีเวลาอยู่กับนักเรียนตลอดทั้งวัน ดังนั้นถ้าผู้ปกครองมีความเข้าใจเห็น
ความสำคัญและเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ของบุตรหลานก็จะช่วยครูในการดูแล ควบคุมการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เป็นไปตามที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ นโยบายและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศสิงคโปร คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL)  โรงเรียนได้มีการจัดเตรียมนักเรียน ผู้ปกครอง และครูสำหรับการ
ทำงานแบบ HBL โดยโรงเรียนจะให้คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับนักเรียน โดยการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือประกอบการเรียนรู้ที่บ้านทั้งการใช้ออนไลน์และวัสดุที่เป็นชิ้นงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โรงเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนที่อาจต้องการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลหรือการใช้สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 
ซึ่งหน่วยงานที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของนักเรียนสิงคโปร์ (SLS) จะเปิดให้นักเรียนเข้าชมได้อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลาวิกฤตินี้ตลอดระยะเวลาของการเรียน HBL แบบเต็มรูปนี้ นักเรียนจะได้รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากครูและบุคลากรในโรงเรียน ในขณะเดียวกัน บุคลากรของโรงเรียนสามารถที่จะ
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ติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงครูจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(SPED) ก็สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิเศษโดยติดต่อกับผู้ปกครองที่บ้านในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยครูสามารถดูแลนักเรียนพิเศษได้
ตามปกติ สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน โดยการสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยการผนวกการเล่นกับการ
ให้ความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน ดังนี้ 1)  การส่งมอบ “ชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าสำหรับการเล่น
และการเรียนรู้ที่บ้าน” โดยคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยของสมาคมการศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้นำเสนอชุด
ของกิจกรรมและวัสดุที่เรียกว่า "ชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าสำหรับการเล่นและการเรียนรู้ที่บ้าน" ชุดของ
กิจกรรมนี้ประกอบด้วย สุขภาพ กีฬา กิจกรรมการเล่น และกิจกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียนใหม่ พร้อมกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรม เคล็ด
ลับในแต่ละคอลัมน์ในรูปแบบของภาพ วิดีโอ และคำแนะนำง่าย ๆ ที่เหมาะสำหรับเด็กและสำหรับ
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานที่บ้าน 2)  การให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เน้นประ             
เด็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้จะแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพในหัวข้อพิเศษ เช่น “จะ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤติอย่างไรกับบุตรหลานของคุณ” ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์สื่อสารกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานที่บ้าน  3)  การรวบรวมแนวความคิด
และกรณีตัวอย่างจากผู้ปกครอง ได้มีการรวบรวมแนวความคิดและกรณีตัวอย่างที่ดีและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการเล่นและการทำกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ซึ่งจากกรณีดังกล่าว 
สามารถรวบรวมแนวคิดได้มากกว่า 3,500 แนวคิด ภายใน 4 วัน และได้มีการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี นำมาจัดพิมพ์โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย 
ด้านกีฬา การละเล่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้ชีวิตประจำวัน ศิลปะ การสร้างสรรค์ การอ่าน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ 
 3.  ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการคำนวณค่าใช้จ่ายราย
หัวของนักเรียน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้ปกครองของนักเรียน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า  ซึ่ง
จำเป็นต้องมีการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบออนไลน์ เพื่อจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการแท้จริง  ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมี
ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ งบประมาณส่วนใหญ่จะใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค ทำให้ขาดงบประมาณที่จะ
นำมาใช้ในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้สนับสนุนให้ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้น
สังกัด สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ 
คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ซึ ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู ้บริหารเป็น
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ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ ยุทธชาต 
นาห่อม (2564) ได้วิจัย การบริหารสถานศึกษาบนฐานความปกติใหม่ เป็นการศึกษาการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ต้องใช้ชีวิตบนฐานความปกติใหม่ พบว่า การบริหารสถานศึกษาบนฐานความปกติใหม่ เพ่ือไปสู่องค์กร
ที่ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่
ที่แตกต่างจากอดีต การบริหารสถานศึกษาต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการวางแผน ในส่วนของแนว
ทางการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักปรับปรุงการจัดการศึกษาในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างชาญฉลาด มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งด้านของการจัดสรรอุปกรณ์
และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตรที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน การบริหารจัดการ
โรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำวิสัยทัศนม์าสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 
 ด้านการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก เช่น  การทำใบงานให้น่าสนใจ  
การสร้างสื่อและใบงานแบบออนไลน์  การใช้สื ่อ DLTV ประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ การเยี่ยมบ้าน และการรับ-ส่งใบงาน โดยใช้ Application 
ต่าง ๆ เข ้ามาช ่วย เช ่น Line  Facebook Google Form  Liveworksheet ฯลฯ ทั ้งน ี ้ เพราะว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะมีความ
ตื่นเต้น สนใจ และมีความสุขในการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูสร้างขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจิรกิติ ์ ทองปรีชา (2562) ได้วิจัย เรื ่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ระด ับม ัธยมศ ึกษา พ ื ้นท ี ่ โรงเร ียนวช ิรธรรมสาธ ิต เขตพ ระโขนง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า  มีการจัดการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและ
การเรียนผ่าน DLTV เรียนผ่านใบงานเอกสารต่างๆที่ครูที่ปรึกษามอบหมายให้ทำและการเข้ามาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน ในนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ไม่ว่าสถานการณ์จะ
เลวร้ายรุนแรงเพียงใด การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด ภายใต้แนวคิด “การ
เรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องทำทกุวิธี
เพ ื ่อให ้การจ ัดการเร ียนการสอนมีประส ิทธ ิภาพสูงส ุด โดยตัดส ินใจบนพื ้นฐาน 6 ข ้อ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 1) การจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 2) อำนวยความ
สะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ถึงแม้จะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตาม 3) ใช้สิ่งที่มี
อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเรียนผ่าน DLTV 4) ตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานของการ
สำรวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียน ครู และโรงเรียน 5) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ให้
เอื้อต่อการเรียนเพื่อรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น 6) บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการดูแลและผลกระทบเชิง
ลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 
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 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานสาธารสุขในระดับท้องถิ ่น เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลใน           
การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทั้งนี้เพราะหน่วยงานต่าง ๆ  เหล่านี้จะช่วยให้ทางโรงเรียนประหยัดทั้งงบประมาณ และทำให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 
นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบายและ
แนวการปฏิบัติของภาคสังคมและองค์กรภาคเอกชน  1) การจัดโครงการ 0-6 หรือ “0-6 Program of 
“Morning Babies, Kangkang  is Coming!” ซึ ่งเป็นโครงการที ่ร ิเริ ่มโดย องค์การ UNICEF China 
ร่วมกับการศึกษาระดับปฐมวัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์เด็กแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้พัฒนาโครงการที่ชื่อว่า “Morning Babies, Kangkang is Coming!” เป็นการพัฒนา
ชุดทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 0-3 ขวบ และ 3-6 ขวบ ซึ่งจะมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยใน
ทุกสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ซึ ่งชุดทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม 4 
กิจกรรม ประกอบด้วย การเรียนรู้ทางอารมณ์ในการอยู่ในสังคม การกีฬา ศิลปะ และการพัฒนาทาง
ปัญญา  สอดคล้องกับ รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 พบว่า  1)  ความต้องการความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน  สถานศึกษาควรร่วมมือกันระหว่างครู และผู้ปกครองในการเสริมสร้างนิสัยใฝ่
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งการ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต  2)  การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานการณ์วิกฤติ  หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ 
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือ
สำหรับกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติอย่างรุนแรง และกลุ่มเด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้
ได้ร ับความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ ำทางโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  และ
สถานศึกษาควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติและจัดทำ
คู่มือการเรียนและการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ใน
สถานการณ์วิกฤติ  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างเจตคติ
ต่อการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเอง และนักเรียนมีอิสระทางความคิด สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital  
Literacy) เพ่ือการแสวงหาความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และ 
การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสิทธิและความปลอดภัยในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช 
  1.1  ในการนำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19)  ไปใช้ควรมีการศึกษาในรายละเอียดและพิจารณาถึงบริบทเพราะกลยุทธบางอย่างอาจไม่สามารถ
นำไปใช้ได้   
  1.2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเลือกขอเสนอเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่มีความโดนเด่นไปใชวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้อีกในปีการศึกษาต่อไป  
  1.3  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ควรพิจารณาและนำขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ไปใชวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเองในปงบประมาณตอไป 
 2.  ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณ์ปกติเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)    
  2.2  ควรมีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นมิติในการพัฒนาที่ลึกซึ้งและตรงตาม
สภาพที่แท้จริง    
  2.3  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ          
เป็นแบบอยางไดในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 
 

บรรณานุกรม 
 
กนกธร วงษ์จันทร์. (2552). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมท่าแกลง จังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
  มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา). 
กนกวรรณ สุภาราญ (2563). ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่.  
ครูแนน (2563). 8วิธีสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี.  
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์:วีถีที่เป็นไปทางการศึกษา. มหาวิทยาลัย  
  มหามกุฏราชวิทยาลัย.  
วิทยา วาโย และคณะ (2563). การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ   
  ไวรัสCOVID-19 แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน, วารสารศูนย์อนามัยที่ ๙ :  
  วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๔ (๒๐๒๐) : พฤษภาคม –  
  สิงหาคม ๒๕๖๓.  
สุวิมล มธุรส (2564). การจัดการศึกษ าในระบบ ออนไลน์ในยุค NEW NORMAL COVID-19   
  (Management Education Online in the NEW NORMAL COVID-19), ปีที่15 ฉบับที4่0  
กรมควบคุมโรค. (2563). 5 สัญญาณเตือนอาการ.  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. (2552).หนังสือการ์ตูนชุด "เรียนรู้สาธารณ 
  ภัย"ตอน ความปลอดภัยในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2555). การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคเรียน.  
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์.  
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร. (2555). การจัดการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก  
  เฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต. (2554). แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการสอน. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม Participatory Policy Research.  
  เอกสารการบรรยาย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.  
 
 



202 
 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2563). รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  เร่งด่วนว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
  โคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการ  
  วุฒิสภา.  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). รายงานเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19: วิกฤติหรือโอกาส  
  การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.  
สุวิทย์ มูลคา. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.  
ไสว ฟักขาว. (2561). การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: คณะ  
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  
องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ. (2563). ผลกระทบโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศ 
  ไทย กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุจน์. 
เกษม จันทร์แก้ว. (2540). การบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม. 
ฆนัท ธาตุทอง. (2559). หลักการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : เพชรเกษม.  
จรินทร มณีนุ่ม. (2551). การปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก  
  กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดทำใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
จักรกริช หมอประกอบ. (2547). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ทหารในศูนย์. 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ จากApplication. 
   . (2563) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์: วีถีที่เป็นไปทางการศึกษา Online Learning  
  Management: New Normal of Education. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
จุฑามณี เกษสุวรรณ์. (2555). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  
  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เจริญ ภูวิจิตร์ (2563) การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (Efficiency  
  in Online Learning Management of Digital Age).  
เจริญผล สุวรรณโชต.ิ (2544). ทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพฯ: อักษรไทย. 
ชนิสรา ทองขาว. (2547). ปจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน. วิทยานิพนธ 
ชลธิชา เพชรานรากร, วรกฤต เถื่อนช้าง และสุพรต บุญอ่อน, (2563). ภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลัก 
  พุทธธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสาร 
  บัณฑิตศึกษา ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์(วิสาขบูชา). 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : วีพรินท์. 



203 
 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2535). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
   . (2542). การบริหารการพัฒนา: ความหมายเนื้อหาแนวทางและปัญหา. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์ 
ทองคูณ หงส์พันธ์. (2542). สอนดีต้องมีหลัก:บัญญัติ 20 ประการของงานสอน. สกลนคร :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ทองหล่อ เดชไทย. (2549). ภาวะผู้นำ: เพื่อการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : ภาควิชา 
  บริหารงานสาธารณสุข คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ทิศนา แขมมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัย. 
   . (2553). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
  ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที1่3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
   . (2555). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
  ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ธำรง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและพัฒนา. กรุงเทพฯ : ธนรัช  
นฤบล กองทรัพย์. (2556). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน โรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราช 
  ภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
บุญทัน ดอกไธสง. (2537). การจัดองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
ประชุม รอดประเสริฐ. (2544). การบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์. 
   . (2547). นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : เนติกุล 
  การพิมพ์. 
ปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ์. (2555). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,การบริหาร 
  การศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2542). นโยบายและข้อเสนอเชิงนโยบาย กรุงเทพมหานคร :  
  นานมีบุคส์พับลิเคชั่น. 
พยอม วงศ์สารศรี. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราช

ภัฏสวนดุสิต. 
พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ. (2563). การบริหารจัดการภาครัฐในวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019. 
 
 



204 
 

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย (อ่อนสี), พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) และวรกฤต เถื่อนช้าง, (2563). การ 
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19. วารสาร 
  บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
พัชรา  คงเหมาะ. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราช 
  มงคลธัญบุรี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. 
พัชรี ศรีสังข์. (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและ 
  ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์. วิทยานิพนธ์  
  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2551). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการ 
  สอน2. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์จำกัด. 
ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์. (2563). จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณโ์ควิด 19 : จากบทเรียน 
  ต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย. มหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. (2563). ความรู้สู้โควิด 19 How to คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และ

แนวทาง ปฏิบัติ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). นโยบายและการจัดทำนโยบาย.  
  พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง.  
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นและราชการ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์. 
วราภรณ์ หนูดำ. (2548). การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท เวสเทริน 

ดิจิตอล (บางปะอิน).  
วิจิตร ศรีสะอ้าน และคณะ. (2523). หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
   . (2551) “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย” ในประมวลสาระชุดวิชานโยบาย 
  และการวางแผนการศึกษาหน่วยท่ี๑. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวชิา 
  ศึกษาศาสตร์. 
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. (2542). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : สานต่อท่ีท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บริษัทเซ็น 
  เตอร์ดิสคัฟ เวอรี่ จำกัด.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฏี หน้าที่ ประเด็น และบทวิเคราะห์. 

พิมพ์ครั้งที ่4.  
   . (2554). การบริหารการศึกษา: นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุผล.  
  กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธิ์ 
 



205 
 

   . (2554). การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่2  
  อักษราพิพัฒน์จำกัด : กรุงเทพมหานคร. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม : กรอบแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
  และเรียนรู้. วารสารบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  
  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2545). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. พิมพ์ 
  ครั้งที่8. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
สมพงศ์ เกษมสิน. (2523). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สมาน อัศวภูมิ. (2549). การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด. ดุษฎีนิพนธ์  
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
   . (2555). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ.  
  อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 
สันติสุข สันติศาสนสุข. (2552). องค์ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. วารสารวิชาการ, 
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2559) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่4.  
  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. (2560). คู่มือการประเมินนโยบายการกำกับดูแล 
  องค์การที่ดี.  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2552). ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักการ 
  แนวคิด และทิศทาง. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). Roadmap จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ : ชุมนุม 
  สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2556). คู่มือข้อปฏิบัติและมาตรการในการรักษาความ 
  ปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2556). คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ 
  ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ. 
 
 



206 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2559). การศึกษาสภาพการจัดระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกยาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
  แห่งประเทศไทย. 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2563). ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหาร 
 การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย. สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
สุมน อมรวิวัฒน์. (2533). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
อนันต์ เกตุวงศ์. (2523). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อนันต์ นามทองต้น. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรูข้องผู้บริหาร  
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
  การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
อัจฉรา สุขชัย. (2553). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น). 
อาทิตยา ปัญญา. (2556). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
อำนาจ ชนะวงศ์. (2552). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการดำเนินงาน 
  ของคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม. 
เอ้ือพร อ่อนน้อม. (2554). การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับ 
  ประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี. วิทยานิพนธ์ 
  ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. 
Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1997). Management (2nd ed.). New York: McGraw - Hill. 
Carter. (1990). “For the Learning Disabled: Semantic Mapping and SQ3R,” 
Dissertation Abstracts International.  
Freeman, R. E. (1992). Management (5th ed.). New Jersey: Practice - Hall. 
Good, C.V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw-Hill.  
Herbert A. S. (1947). Administrative Behvior. New York: Macmillian. 
Hills, P.J. A. (1982). Dictionary of Education. London : Routledge & Kegan Pay  
Hough, B., & Duncan, K. (1970). Teaching description and analysis. Addison-Westlu.  
Koontz, Harold. (1982). Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich. Essentials of  
  Management.  



207 
 

Newman, W. H., & Charles, B. S. (1964). The Process of Management. New Jersey: 
Prentice - Hall. 

Olson, M.H. and B.P. Hergenhahn. (2013). An Introduction to Theories of Learning.  
  9th ed. New Jersey : Pearson Prentice Hall.  
Piaget, J. (1936). Origins of Intelligence in the Child. London : Routledge and Kegan  
  Paul. rded. New Delhi : TATA McGraw – Hill. 
Rogers, C.R. (1969). Freedom to Learn. Columbus : Charles E. Merrill.  
Sergiovanni and Coombs. (1987). Educational governance and administration. 3rd ed   
  Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. 
Smith, P.L. and T.J. Ragan. (1999). Instructional Design. New York : John Wiley and 

Sons.  



 

208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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    รูปภาพ/กิจกรรมตามโครงการฯ 
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ภาพขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินการวิจัย 

ประชุมผ่านระบบ on line ครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการฯและการกรอกข้อมูลตามเครื่องมือการวิจัยขั้นที่ 1  

วิเคราะห์  SWOTโรงเรียนในสังกัดจำนวน 165 โรง กลุ่มเป้าหมายทีมวิจัยและครูวิชาการ  
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ประชุมครั้งที่ 2 เชิงปฏิบัติการระดมความคิด (Brainstorming) นำข้อมูลจากข้ันที่ 1  วิเคราะห์  

SWOT โดยดร.ศิวะทัศน ์ สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 หัวหน้าทีมวิจัย 
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ทีมวิจัยร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  

ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบ่งกลุ่มทีมวิจัยร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ด้านการบริหารจัดการ การ

จัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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ประชุมครั้งท่ี 3  ผ่านระบบ on line การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

โดยนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 ประธานกรรมการตามโครงการฯ  

เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
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การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
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                            คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 
                                                      ที ่   ๑๙๗     /    ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
       โคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

           
              ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวคิดในการส่งเสริมให้นักวิจัยทำวิจัยเชิง
พ้ืนที ่ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และการใช้ข้อมูลวิชาการหรือหลักฐานที่ได้จากการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัยและ
ส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่
เพ่ือการจัดทำนโยบายการเรียนรู้วิถีใหม่ขึ้น เพ่ือสร้างองค์วามรู้ และเพ่ิมศักยภาพด้านวิจัยของบุคลากรในสังกัด 

โดยใช้วิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เน้นการใช้กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ห้องเรียนและโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพ่ือให้การวิจัยและการมีส่วนร่วมเป็นไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามความต้องการมากที่สุด 
       ดังนั้น เพ่ือให้มีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

   ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ การทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ประกอบด้วย 
๑.๑ นายสุรเชษฐ์    พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๒       ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายเคน         อาจดวงดี              รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๒    รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นายชัชวาล     อาราษฎร์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๒ กรรมการ 
๑.๔ นายศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๒ กรรมการ 
๑.๕ นางสว่างจิตร    คงแสนคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๑.๖ นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
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๑.๗ นายประดิษฐ์     สีเล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๘ นางนันทิรา    เมตตา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๑.๙ นางทิชากร    ชอบหาญ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

๑.๑๐ นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม    กรรมการ 
  การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 
กรรมการ 

๑.๑๑ นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

๑.๑๒ นายปรเมษฐ์     ไผ่ฤทธิ์              ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน อำนวยความสะดวก วินิจฉัย สั่งการ แก้ปัญหา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการทำวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสรุปผล/วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม 

 
   ๒. คณะทำงานการวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 

๒.๑ นายศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๒          ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายปรเมษฐ์   ไผ่ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    รองประธานกรรมการ  
๒.๓ นางสาวสุกัลญา   ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๔ นางสาวนุชนารถ   ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๕ นายทักษิน    เชื้อสูง ผอ.รร.จินดาสินธวานนท ์ กรรมการ 
๒.๖ นายสุทัด   ช่างนอก ผอ.รร.โนนสูงวิทยา กรรมการ 
๒.๗ นายอารมณ์    จารุทรัพย์สดใส ผอ.รร.โนนศิลาสว่างวิทย ์ กรรมการ 
๒.๘ นายพิพัฒน์    ปารมีชัย ผอ.รร.ยางคำวิทยา กรรมการ 
๒.๙ นายวัลลภ   ภูจอมจิตร ผอ.รร.บ้านหนองแซง กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาววรรณกานต์  สิมมา ผอ.รร.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว กรรมการ 
๒.๑๑ นายรัฐพล    เมืองชื่น ผอ.รร.บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กรรมการ 
๒.๑๒ นายสุนันต์    ศรแสง ผอ.รร.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวภทรภรณ์  พลขันธ์ ผอ.รร.ห้วยมะทอโคกล่าวิทยา กรรมการ 
๒.๑๔ นายฉัตรชัย  ดวงแก้ว รอง ผอ.รร.ท่าคันโทวิทยายน กรรมการ 
๒.๑๕ นางศรีสมพร   จันทะเลิศ คร.ูรร.ฮ่องฮีวิทยา กรรมการ 
๒.๑๖ นางประคอง       จุลสอน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗ นายสถิต    ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๘ นายประสงค์      สกุลซ้ง ครู/รร.พินิจราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๑๙ นายณัฐวุฒิ       ใจแน่น   คร/ูรร.หนองอิเฒ่าวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๐ นางสาวสุกัญญา  ภูชมชื่น คร.ูรร.หัวนาคำจรูญศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที ่ดำเนินงานทำวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒ 
 
๓. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 

๓.๑ นางทิชากร  ชอบหาญ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายไกรสิทธิ์  คำประชุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                          รองประธานกรรมการ  
๓.๓ นางสาวศิริพร  ดวงสาพล นักวิชาการเงินและบัญชี                         กรรมการ 
๓.๔ นางพวงเพชร  มาตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
๓.๕ นางมลฤดี  ภูหนองโอง   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๓.๖ นางประคอง     จุลสอน   ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗ นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่เบิก จ่าย เงินงบประมาณ จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม 
 

๔. คณะกรรมการพิมพ์รายงาน/จัดทำรูปเล่ม รายงาน ๕ บท  ส่ง รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

๔.๑ นายปรเมษฐ์   ไผ่ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ          ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร ศึกษานิเทศก์                       รองประธานกรรมการ  
๔.๓ นางทองมุข   ปารมีชัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๔.๔ นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๔.๕ นางศรีสมพร   จันทะเลิศ คร.ูรร.ฮ่องฮีวิทยา กรรมการ 
๔.๖ นางประคอง     จุลสอน   ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗ นายวิริยะ   สิงหะสุริยะ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๘ นางจันทร์จีรา    สุวรรณแสง พนักงานพิมพ์ดีด                                        กร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ พิมพ์/จัดทำรูปเล่มรายงาน ๕ บท และเผยแพร่เอกสารรายงานทางวิชาการ 
 
 
 

            /… 
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     ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ให้
บังเกิดผลดีต่อราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

     ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

             สั่ง  ณ  วันที่   ๒   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                        
 
     ( นายสุรเชษฐ์     พละเอ็น ) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


