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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นท่ีรู้จักของสังคมจากการเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีทำาหน้าท่ีจัดทำา

นโยบายและแผนการศึกษาของประเทศ ชี�นำาทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา 

ของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ต่อเน่ืองตั�งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกัน 

ในทุกระบบการศึกษาและในทุกสังกัด แต่เบื�องหลังก่อนท่ีนโยบายและแผนการศึกษาต่าง ๆ จะทำาสำาเร็จได้นั�น 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดทำานโยบายและแผน

การศึกษาบนพื�นฐานของข้อมูลท่ีถูกต้องและทันต่อสถานการณ์์ โดยใช้การวิเคราะห์สภาวการณ์์ทางการศึกษา

เป็นกระบวนการในการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่นโยบายและแผนการศึกษาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ�นในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของ 

คนไทยเป็นอย่างยิง่ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การศึกษา สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอน ครูไม่สามารถจัด 

การเรียนการสอนรูปแบบเดิมแต่เพียงรูปแบบเดียวได้อีกต่อไป ขณ์ะเดียวกันเด็กนักเรียนต้องปรับตัว และเปล่ียน

วิธีการเรียนรู้ตามสถานการณ์์ท่ีเกิดขึ�น ผลกระทบท่ีเกิดขึ�นจากสถานการณ์์ดังกล่าวเป็นประเด็นทางการศึกษา

ท่ีสำาคัญท่ีหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมพร้อมหาแนวทางในการรับมือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ�น 

ด้วยเหตุนี� สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำาโครงการวิจัย เร่ือง ทิศทางและแนวโน้ม 

การจัดการศึกษาในยุคโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์์ 

ด้านการศึกษาของประเทศไทย และบริบท แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบการจัดการศึกษา ในช่วง พ.ศ. 2563 ซ่ึึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา่ 2019 (โควดิ – 19) เพ่ือใหท้ราบถงึทิศทางและแนวโนม้การจดัการศกึษาในยคุโควิด – 19 

อันจะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำาหนดนโยบาย การวางแผนการศึกษา การขับเคล่ือนการจัดการศึกษา  

และการตดิตามประเมนิผลการจดัการศกึษา รวมทั�งจัดทำาข้อเสนอแนะในการพฒันาการจดัการศกึษาท่ีสอดคล้อง

และรองรับกับสภาวการณ์์ท่ีเปล่ียนแปลงในยุคหลังโควิด – 19

สุดท้ายนี� สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณ์ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ท่ีให้เกียรติ 

รับเป็นผู้จัดทำารายงานฉบับนี� หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี� จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถนำา 

องค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปต่อยอดสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ต่อไป

ในอนาคต

                                                                              (นายอรรถพล สังขวาสี)

                                                                          เลขาธิิการสภาการศึกษา
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รายงานสภาวการณ์์การศึกษาไทย : ทิศทางและแนวโน้มการเรียนการสอนยคุโควิด – 19 ฉบับนี� มุ่งนำาเสนอ 

สภาวการณ์์ด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษา ภาพรวมการศึกษาของไทย รวมถึงจุดเน้นการจัดการศึกษา 

ในปี 2563 ซ่ึึ่งเป็นปีท่ีท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19 นำาไปสู่ภาวะวิกฤตท่ีต้อง 

มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรับมือและหยุดยั�งการแพร่ระบาด พร้อมทั�งกำาหนดแนวดำาเนินการในการจัด 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ รายงานฉบับนี�ได้รวบรวมและวิเคราะห์สภาวการณ์์ รวมถึง 

การดำาเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นข้อมูลสำาคัญในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับ 

ผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียนของไทยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

ในการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพ ทั�งในช่วงหลังเกิดโควิด – 19 ช่วงเกิดภาวะวกิฤตในอนาคต หรอืแม้ในสถานการณ์์ปกติ

สภ�วก�รณ์์ของไทยในปีี 2563 ปีระกอบด้้วย 

     ภาวะด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของไทยหดตัวในระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดนับตั�งแต่วิกฤตการเงินเอเชีย 

ในปี 2541 และมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงยิง่ขึ�นในปี 2564 หากการแพร่ระบาดของโรคยงัไม่คล่ีคลายหรือรุนแรงกว่าเดิม 

ภาวะวิกฤตนี�ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการท่องเท่ียว การผลิต การส่งออก การจ้างงานและรายได้ของครัวเรือน 

แม้รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการชว่ยเหลอืและเยยีวยาเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน แตก็่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ�นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

     ภาวะด้านสังคม ความเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเกิดขึ�น ได้แก่ 1) ปัญหาการว่างงานท่ีเกิดจาก 

โควิด – 19 ท่ีส่งผลต่อภาคการผลิต การบริการและภาคอุตสาหกรรม 2) ทักษะดิจิทัลเพ่ิมความสำาคัญมากขึ�นต่อ 

วิถีชีวิตและการปฏิิบัติงาน ทั�งการปฏิิบัติงานท่ีบ้านและการเรียนการสอนออนไลน์ 3) ประชาชนและครัวเรือน 

มีรายได้ลดลง ซ่ึึ่งส่งผลกระทบต่อคุณ์ภาพชีวิต 4) การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้้าระวังลดลงมาก คดีอาญาโดยรวมลดลง  

แต่อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ�น รวมทั�งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนันและการลักลอบข้ามชายแดน

บทสรุปีสำ�หรับผู้บริห�ร
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    ภาวะด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญมากขึ�นในภาคการเงินและการทำางาน 

อย่างเห็นได้ชัด ไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างชัดเจน การทำาธุรกรรม e-Payment มีมูลค่าเพ่ิมขึ�น ดิจิทัล 

เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมและธุรกิจ โควิด – 19 กลายเป็นตัวเร่งสำาคัญท่ีทำาให้ใช้

เทคโนโลยีควบคู่กับการทำางานสูงขึ�น รวมถึงการเรียนทางไกล และการใช้ระบบอัตโนมัติ แรงงานปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเป็นแรงงานอิสระมากขึ�น และความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยมีอันดับดีขึ�น 

     ภาวะด้านการเมืองและส่ิงแวดล้อม มีความเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพของ 

รัฐบาล และไทยต้องเผชิญกับปัญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหลายครั�ง

สภาวะการศึกษาของไทยในปีี 2563 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จำานวนสถานศึกษาและผู้เรียนมีแนวโน้ม

ลดลงทุกปี ซ่ึึ่งเป็นผลจากอัตราการเกิดและจำานวนเด็กท่ีลดลง จำานวนผู้เรียนในสถานศึกษาของเอกชนและ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงอัตราการเข้าเรียนต่อในทุกระดับมีแนวโน้มสูงขึ�นทุกปี 

โดยการเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษามีสัดส่วนมากขึ�น ซ่ึึ่งเป็นทิศทางท่ีคาดหวังในการพัฒนากำาลังคนของประเทศ

ผู้เรียนด้อยโอกาสของไทยเกอืบทั�งหมดเปน็กลุ่มเดก็ยากจน การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ซึ่ำ�าเตมิปัญหา

ความยากจนของเด็กและครอบครัวให้ทวีความรุนแรงยิง่ขึ�น รวมทั�งภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัญหาส่วนตนหรือปัญหา

สังคม เช่น เด็กกำาพร้า ชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีถูกทอดทิ�ง เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงาน

คนไทยมีอัตราการอ่านเพ่ิมขึ�นและใช้เวลาในการอ่านเฉล่ียเพ่ิมขึ�นเป็น 80 นาทีต่อวัน ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ของนักเรียนทกุระดับการศึกษาในแต่ละวิชาอยูใ่นระดับค่อนข้างตำ่า 

ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยวัยแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ�นทุกปี และอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส่วนความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยอยูใ่นอันดับ 29 ลดลง 4 อันดับ และเป็นอันดับ 3 

ในอาเซีึ่ยน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีึ่ย ในด้านโครงสร้างพื�นฐานด้านการศึกษา ไทยอยู่อันดับท่ี 55 จาก 63 

ประเทศ จากความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในขณ์ะท่ีโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยี 

อยูอั่นดับท่ี 34 ซ่ึึ่งเป็นอันดับท่ีดีท่ีสุดนับตั�งแต่มีการจัดอันดับของ IMD  ทั�งนี� อาจเน่ืองจากในปี 2563 ไทยได้พัฒนา 

เทคโนโลยีด้านดิจิทัลรองรับการทำางานจากบ้าน การเรียนการสอน และการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ�น

งบประมาณ์รายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP ของประเทศในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีแนวโน้มลดลงทุกด้าน 

โดยด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษาซ่ึึ่งเป็นด้านท่ีสำาคัญและส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ได้รับการจัดสรรลดลงมากท่ีสุด

3

4
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จุดเน้นสภาวะการศึกษาไทยในปีี 2563 มีแนวคิด โครงการ หรือนวัตกรรมด้านการศึกษาท่ีโดดเด่น 

น่าสนใจ ทั�งท่ีดำาเนินการต่อเน่ืองหรือริเร่ิมจัดทำาขึ�นใหม่เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด – 19 อาทิ การจัดทำา

กฎหมายแมบ่ททางการศกึษา การใหค้วามสำาคัญกับการศึกษาปฐมวยั การจัดให้มีพื�นท่ีเพ่ือการนำาร่องนวัตกรรม

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การออกแบบการศึกษา

แนวใหม่ท่ีสอดคล้องความต้องการกำาลังคนของประเทศ พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาโควิด – 19 ของ

ประเทศในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี�มีตัวอยา่งความสำาเร็จการดำาเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ  

ในการพัฒนาการศึกษาของไทย ได้แก่ โครงการถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทาน โครงการก่อการครู และ

โครงการอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา)

การจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด – 19  ประเทศตา่ง ๆ  ไดก้ำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการเก่ียวกับ 

การเปิดปิดสถานศึกษาและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ รายงานฉบับนี� 

ได้เสนอข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ดังนี�

จีนหยุดยั�งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างรวดเร็วเป็นระบบ มีนโยบายและแก้ปัญหา

อย่างจริงจัง นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส โดยมีหลักคิด 

“นอกกรอบ” ในการแก้ไขปัญหา สหราชอาณ์าจักร โดย BBC ได้เชิญกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมผลิตส่ือการสอน 

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซึ่ต์และบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการเรียนในทุกระดับชั�น ญ่ีปุ่นบริหารจัดการโดยใช้ 

วิธีเข้าเรียนแบบเหล่ือมเวลา (staggered attendance) และในช่วงปิดเรียน นักเรียนจะเรียนรู้ท่ีบ้านและส่งงาน

ผ่านระบบ school attendance day ส่วนเกาหลีใต้เปล่ียนผ่านการเรียนการสอนไปสู่การเรียนออนไลน์ในแต่ละ

ระดับการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละสัปดาห์ สิงคโปร์ใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก (Home-Based 

Learning: HBL) โดยจัดชุดการเรียนรู้ท่ีบ้าน จัดครูประสานงานและใช้การสอนออนไลน์ แคนาดาให้แต่ละ 

มณ์ฑลเลือกดำาเนินการตามบริบททั�งการเปิดเรียน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดการเรียน แบบดิจิทัลและออนไลน์

ฟิินแลนด์ให้คำาแนะนำาโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล และกำาหนดแนวปฏิิบัติท่ีหลายประเทศ 

ใช้ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนพร้อมป้องกันการระบาด ประเทศในอาเซีึ่ยนและติมอร์-เลสเตท่ีมีบริบท

คล้ายกับไทยประกาศปิดสถานศึกษาหรือเล่ือนเปิดเรียน และใช้การเรียนท่ีบ้านและการเรียนการสอนทางไกล

ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการประกาศเล่ือนการเปิดเทอม และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนหลัก

โดยมีมาตรการและแนวปฏิิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สำาหรับสถานศึกษา พร้อมทั�ง

กำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์โควิด – 19 ซ่ึึ่งจะมีการจัดการเรียนรู้ 

เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Onsite ในพื�นท่ีท่ีมีความปลอดภัยผู้เรียนสามารถไปโรงเรียนได้ ขณ์ะท่ีพื�นท่ี 

ไม่ปลอดภัยผู้เรียนจะเรียนท่ีบ้านผ่านโทรทัศน์ (On-Air) และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ Online ในช่วงเปิด 

ภาคเรียน ส่วนระดับอุดมศึกษาใช้การเรียนออนไลน์เป็นหลัก

ผลการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ในช่วงโควิด – 19 ของไทย พบว่า คุณ์ภาพการเรียนรู้ลดลงซ่ึึ่งเป็น 

ผลจากความไม่พร้อมของสถานศึกษา ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ�นและขาดทักษะการสอนออนไลน์ หลักสูตร 

การเรียนการสอนและการประเมินผลไม่เอื�อต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าว ผู้เรียนขาดความพร้อม
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ในการเรียนออนไลน์และเรียนผ่านโทรทัศน์ เน่ืองจากขาดวัสดุอุปกรณ์์ท่ีเหมาะสม นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส

กลุ่มชายขอบห่างไกล และกลุ่มท่ีขาดความพร้อมเชิงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบทางลบมากกว่ากลุ่มอ่ืน  

ผู้เรียนมีปัญหาความเครียดในการเรียน ขณ์ะท่ีผู้ปกครองจำานวนมากจำาเป็นต้องดูแลและช่วยสอนบุตรหลาน 

ในระหว่างการเรียนออนไลน์ไปพร้อม ๆ  กับการทำางานหารายได้เลี�ยงครอบครัว ทำาให้ไม่มีกำาลังเพียงพอท่ีจะดูแล

บุตรหลานทั�งการสอนและการจัดหาอุปกรณ์์พื�นฐานในการเรียนท่ีบ้าน

ผลการวิจัยแสดงความต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ์สนับสนุน หรือสนับสนุน ส่ือ อุปกรณ์์

และเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทั�งผ่านโทรทัศน์และออนไลน์ให้สถานศึกษาและผู้เรียน มีการ 

ติดตั�ง/พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมท่ัวถึง จัดโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเป็นฟิรีทีวี และจัด Free WiFi 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรรองรับสถานการณ์์วิกฤติ 

ให้มีความยืดหยุ่น สนับสนุน อำานวยความสะดวก นิเทศ แนะนำา และช่วยเหลือสถานศึกษา และถอดบทเรียน 

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์โควิด – 19 เพ่ือพัฒนาเป็น COVID Model สำาหรับการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานการณ์์วิกฤติท่ียังไม่คล่ีคลาย และปรับใช้ในสถานการณ์์อ่ืนๆ 

ข้อเสนอเชิิงนโยบ�ยในก�รจััด้ก�รศึึกษ�ในยุคโควิด้-19

การจัดการศึกษามุ่งเป้ีาหมายหรือผลลัพธ์ิการจัดการศึกษา (Outputs) ท่ีการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

(Opportunity) ในการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพ (Quality) อย่างเท่าเทียม (Equity) มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

สอดรับกับบริบทของโลกปัจจุบันและอนาคต ดังนั�น การดำาเนินการของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

จึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพ สอดคล้อง

กับสภาวการณ์์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาหรือท่ีบ้านเป็นหลัก

ในด้านปัีจจัยการเรียนรู้ (Inputs) รัฐบาล หรือหน่วยงานระดับกระทรวงท่ีจัดการศึกษาควรกำาหนด

นโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์์โควิด – 19  

พร้อมทั�งส่ือสารในทุกช่องทางแก่ทุกภาคส่วนอยา่งชัดเจนและท่ัวถึง มีการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลยี 

อาทอิินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลมุ ท่ัวถึงอุปกรณ์์และคล่ืนความถ่ีสำาหรบัโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา จัดสรร

ทรัพยากรการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ แก่สถานศึกษาและผู้เรียนทุกคน เพ่ือขจัดความเหล่ือมลำ�า 

ด้านดิจิทัล (Digital Divide) ของประเทศ สนับสนุนการกระจายอำานาจแก่พื�นท่ีและสถานศึกษา จัดระบบติดตาม 

และวิจัยเพ่ือการปรับปรุง รวมทั�งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ  ในการให้บริการ

ส่ือและแพลตฟิอร์มดิจิทัลอย่างท่ัวถึง
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หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาควรส่ือสารนโยบาย แผนและแนวปฏิิบัติในการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานการณ์์โควิด – 19 อย่างชัดเจนแก่สถานศึกษา ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนงบประมาณ์

ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้แก่สถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้ตามบริบทของตนเอง ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะท่ีมีโครงสร้าง 

เวลาเรียน สาระ การเรียนรู้และการประเมินผลท่ียืดหยุ่นเหมาะสม พัฒนาครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

แนวใหม่และใช้ดิจิทัล จัดตั�งศูนย์เตรียมการและส่ือสารการปฏิิบัติในสถานการณ์์วิกฤต ศูนย์ส่ือ/นวัตกรรม 

เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิิบัติท่ีดี รวมทั�งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกล ควบคู่กับการจัดการเรียนในชั�นเรียน และ

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงานระดับจังหวัดและพื�นท่ี ควรส่ือสาร สร้างความเข้าใจสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง ติดตาม  

ช่วยเหลอื สนับสนุนสถานศกึษาทั�งด้านวิชาการและดา้นเทคนคิ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองใหมี้สมรรถนะการจดั 

การเรียนรู้ในสถานการณ์์วิกฤติ ถอดบทเรียนสถานศกึษาท่ีจดัการเรียนรู้ได้ดีเพ่ือสรา้งเป็น COVID Model อำานวย

ความสะดวก จัดระบบนิเทศ แนะนำา และช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั�งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ในพื�นท่ีเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชุมชน ท้องถ่ิน เครือข่ายความร่วมมือและภาคเอกชน ควรมีบทบาทในการสนับสนุน ให้บริการร่วมมือ 

ช่วยเหลือ รัฐ/ต้นสังกัด/พื�นท่ี/สถานศึกษาในการจัดการศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม

พ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัว ควรส่ือสารกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาวะ การใช้ชีวิตอย่าง 

มีวินัยและการเรียนช่วงโควิด – 19 ส่ือสารกับครูประจำาชั�นเป็นระยะเพ่ือติดตามและชว่ยเหลือผู้เรียน จัดสถานท่ี 

และส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านให้เอื�อต่อการเรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนให้ทันการณ์์ ศึกษาวิธี

เรียนของบุตรหลานเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือ และดูแล

ในด้านกระบวนการเรียนรู้ (Process) จากปัจจัยการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถจัด 

การเรียนรู้รูปแบบท่ีบ้านเป็นหลัก (Home-based Learning: HBL) ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Learning 

Packages) และการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) ทั�งการเรียนผ่านโทรทัศน์และออนไลน์ ในลักษณ์ะ 

ผสมผสาน (Hybrid/Blended learning) มีส่ือดิจิทัล แอปพลิเคชัน แพลตฟิอร์ม และนวัตกรรมในการเรียนรู้ 

ท่ีเหมาะสม โดยมีชุดการเรียนและส่ือเสมือนจริงในการฝึ้กปฏิิบัติทดแทนการเรียนเชิงปฏิิบัติการ รวมทั�งมีระบบ

การดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ทั�งด้านสุขภาวะและการเรียนรู้

ข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้น มุ่งเสนอสำาหรับหน่วยงานและภาคส่วนระดับต่าง ๆ นำาไปดำาเนินการทั�งใน

สถานการณ์์ช่วงหลังโควิด – 19 ช่วงท่ีอาจเกดิภาวะวิกฤตจากโควดิ – 19 หรอืจากสาเหตอ่ืุนในอนาคต หรอืแม้ใน 

ช่วงสถานการณ์์ปกติ เพ่ือเป้าหมาย คือการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพอย่างเสมอภาคของผู้เรียนของไทย
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การจัดการศึกษาของประเทศจะดำาเนินไปด้วยดีหรือมีคุณ์ภาพเพียงใดนั�น ขึ�นอยูกั่บปัจจัยดา้นต่าง ๆ  ท่ีจะ

ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคของการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา ในช่วงท่ีผ่านมา การจัดการศึกษาของไทยได้พัฒนามา

โดยลำาดับจากปัจจัยท่ีส่งเสริมและสนับสนุนหลายด้าน ผนวกกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของ

ศตวรรษท่ี 21 แต่ในปี 2563 ได้เกิดภาวะวิกฤตขึ�นจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 

ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศแทบทุกด้าน รวมถึงด้านการศึกษา

ประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เม่ือมีการพบผู้ติดเชื�อรายแรกในเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2563 ก่อนท่ีจะพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ ในกลุ่มสถานบันเทิง สนามมวยและกลุ่ม

พิธีทางศาสนา ซ่ึึ่งนำาไปสู่การระบาดใหญ่ในเวลาต่อมา ภาวะวิกฤตนี�ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศ

นโยบายและแนวทางในการหยุดยั�งการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน พร้อมทั�งกำาหนดมาตรการเพ่ือชะลอ 

และป้องกันไม่ให้สถานการณ์์มีความรุนแรงหรือขยายตัวมากขึ�น มาตรการท่ีนำามาใช้ ได้แก่ การปิดประเทศ

(Lockdown) โดยให้ประชาชนหยุดกิจกรรมต่าง ๆ หยุดการเดินทาง อยู่ในท่ีพักตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

และงดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง รวมทั�งมีการรณ์รงค์มาตรการด้านสาธารณ์สุขและการเว้นระยะ

ห่างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจ

สังคม และด้านอ่ืน ๆ รวมทั�งส่งผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังจะได้เสนอ 

ข้อมูลสถิติ และประเด็นสำาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมืองและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ�นในช่วงเวลา 

ดังกล่าว และส่งผลถึงการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี�

1.1 ภ�วะเศึรษฐกิจัไทยในปีี 2563
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตั�งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั�งรุนแรง 

แม้ในภาพรวมประเทศไทยสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอยา่งดี แต่ในช่วงท้ายปีกลับต้องเผชิญกับ

การระบาดระลอกใหม่ท่ีมีความเส่ียงอีกครั�ง เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเน่ืองจากไทยพ่ึงพา 

รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ประมาณ์ร้อยละ 13 ของผลิตภัณ์ฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึึ่งเป็นอัตรา 

ท่ีสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน อีกทั�งยังเผชิญปัญหาภาวะชะงักงันของภาคการผลิตทั�งภายในและ

ภายนอกประเทศ รวมทั�งผลกระทบเชิงลบจากรายได้ท่ีลดลงด้วย  (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำากัด (มหาชน), 2564) 

นอกจากนี� ยงัมีปัจจัยเชิงลบเพ่ิมเติมจากความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 

บทท่� 1

สภ�วก�รณ์์ท่�ส่งผลต่อ
ก�รจััด้ก�รศึึกษ�ในยุคโควิด้ – 19
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เศรษฐกิจไทยปี 2563 จึงหดตัวในระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดนับตั�งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปี 2541 ท่ีร้อยละ -6.1  

เทียบกับท่ีขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ดังแผนภาพอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี 2557 – 63 ต่อไปนี� 

โดยมีรายละเอียดภาวะเศรษฐกิจไทยด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี�

ด้านรายได้ของปีระเทศ

มาตรการปดิเมืองและจำากัดการเดนิทางระหวา่งประเทศท่ีสง่ผลใหจ้ำานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาตเิป็นศูนย์

ติดต่อกันนานถึง 6 เดือน (ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน) ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวท่ีเคยเป็น 

แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทย แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเร่ิมมีการผ่อนคลายและอนุญาตให้นักท่องเท่ียว 

ประเภทพิเศษ (STV) เดินทางเข้าไทยได้ แต่มีจำานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั�น ปี 2563 จึงมีจำานวนนักท่องเท่ียว 

ต่างชาติเพียง 6.7 ล้านคน เทียบกับ 39.8 ล้านคนในปี 2562 หรือลดลงถึงร้อยละ -83.2 และส่งผลให้รายได้

จากการท่องเท่ียว ซ่ึึ่งในปี 2562 มีประมาณ์ 1,911,807 ล้านบาท ลดเหลือเพียง 332,013 ล้านบาทในปี 2563  

หรือลดลงร้อยละ 82.63 ดังตารางแสดงจำานวนนักท่องเท่ียวและรายได้ต่อไปนี�

แผนภาพที่ 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 – 2563 และการคาดการณ์ปี 2564                             

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมและแห่งชาติ (2564)
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ด้้านการส่่งออก พบว่า ติดลบต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ท่ีร้อยละ -6.01 ตามภาวะชะงักงันในภาคการผลิต 

และความอ่อนแอของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยการส่งออกไทยหดตัวในเกือบทุกตลาด อย่างไรก็ดี 

อานิสงส์จากนโยบายการทำางานท่ีบ้านและการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำาให้มีความต้องการสินค้าเพ่ิมขึ�น 

ในบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินค้าอาหาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟิฟ้ิาภายในบา้น และผลติภัณ์ฑ์

ท่ีเก่ียวกับการป้องกันการติดเชื�อและลดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น ดังแผนภาพ 1.2

           

ด้้านการผลิิตแลิะบริการ นอกจากผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวและการส่งออกแล้ว ภาคการผลิต

และบริการก็ได้รบัผลกระทบอย่างเป็นลูกโซ่ึ่ตามมา จากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิและแรงงานอันเน่ืองมาจาก

การชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้

ไฟิฟ้ิาและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองสำาอาง เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องพ่ึงพาวัตถุดิบขั�นต้น 

สถิติจำ�นวนและร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบก�รขย�ยตัว (เปอร์เซ็นต์)

รายการ ปี 2563P ปี 2562P ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 63/62

-83.2132,529,588

1,633,497.55

38,178,194

1,876,136.90

35,591,978

1,831,105

39,916,251

1,911,807.95

6,702,396

332,013.03 -82.63

61/60

+7.27

+2.46

62/61

+4.55

+1.90

60/59

+9.41

+12.10

นักท่องเที่ยว 

ต่างชาติ (คน)

รายได้จาก 
นักท่องเที่ยว 
(ล้านบาท)

ต�ร�งที่ 1.1 สถิติจำ�นวนและร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564)

แผนภาพที่ 1.2 มูลค่าและอัตราการส่งออกของไทย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ (2564)
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และขั�นกลางจากหลายประเทศท่ีอยู่ในห่วงโซ่ึ่อุปทานเดียวกัน และการชะลอตัวของการส่งออกสินค้าเกษตร 

ไปยังประเทศคู่ค้าสำาคัญ 

ด้้านการค้้า แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆ (McKinsey, 2020) แต่จาก

การคาดการณ์์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกในไทยโดยธนาคาร

ไทยพาณิ์ชย์ (2563) พบว่า ธุรกิจค้าปลีกไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง โดยจากคาดการณ์์มูลค่าตลาดค้าปลีก 

ในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ -14 คิดเป็นมูลค่า 5 แสนล้านบาท การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ทำาให้ความเช่ือม่ัน 

และกำาลังซืึ่�อของผู้บริโภคภายในประเทศลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าฟุ่ิมเฟืิอย รวมทั�งจำานวนนักท่องเท่ียว 

ท่ีลดลงมากส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกบางประเภทท่ีมีสัดส่วนรายได้หลักจากนักท่องเท่ียวได้รับผลกระทบอย่างมาก

เช่นกัน อยา่งไรกต็าม ปรมิาณ์การซืึ่�อสินค้าออนไลนก์ลับเพ่ิมสูงขึ�นสวนทางกบัยอดขายท่ีลดลงของธรุกิจค้าปลีก

ประเภทต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวไปข้างต้น

ด้านการใช้จ่ายภายในปีระเทศ

การบริโภคภาคเอกชน หดตัวเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ปี 2542 ท่ีร้อยละ -1.1 ผลกระทบจากมาตรการควบคุม 

การระบาดของโควิด – 19 ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาคท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อรายได้ การจ้างงาน รวมถึงความสามารถในการชำาระหนี�ของ 

ภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน หดตัวในอัตราสูงท่ีร้อยละ -11.0 ตามภาวะอุปสงค์ทั�งในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอลง 

กอปรกับกำาลังการผลิตส่วนเกินท่ีมีอยู่มาก ขณ์ะท่ีเศรษฐกิจยังมีความเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง  

นักลงทุนจึงขาดความเช่ือม่ันและชะลอการลงทุน นอกจากนี� ปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับภาคท่องเท่ียวยังคงเป็นปัจจัยกดดันการฟืิ�นตัวของการลงทุนภาคเอกชน (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2564)

ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

การใช้จ่ายภาครัฐจัดเป็นแรงขับเคล่ือนหลักช่วยพยุงเศรษฐกิจปี 2563 ไม่ให้ทรุดแรง โดยภาครัฐ

ได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ์ปี 2563 หลังจากประสบปัญหาการจัดทำางบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีท่ีล่าช้า

กว่าปกติ โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน จึงส่งผลให้การลงทุนภาครัฐในปี 2563 ขยายตัวเร่งขึ�นใน

อัตราเลขสองหลักเพ่ือช่วยชดเชยภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีหดตัวลง นอกจากนี� รัฐบาลยังได้ออก พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ือ

การเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือใช้บรรเทาและฟืิ�นฟูิเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ซ่ึึ่งในปี 2563 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่ีอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนตัว 

ราคานำ�ามันลดลงและอัตราเงินเฟ้ิออยูใ่นภาวะติดลบ ผนวกรวมกับการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทำาให้

ไทยจำาเป็นต้องดำาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขนานใหญ่  

ทั�งการปรับลดอัตราดอกเบี�ยนโยบายลงสู่ระดับตำ่าสุดเป็นประวัติการณ์์เม่ือสิ�นปี 2562 รวมถึงการออกมาตรการ

เพ่ือช่วยเหลือทั�งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และการออก พ.ร.ก.ให้อำานาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก 
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สินเช่ือดอกเบี�ยตำ่า (Soft Loan) เพ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ท่ีประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564)

ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจไทยดังท่ีกล่าวมา สรุปให้เห็นได้ตามแผนภาพ

ต่อไปนี�

1.2 ภ�วะสังคมไทยในปีี 2563
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในปี 2563 นอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของไทยในทุกระดับ 

แล้วยังส่งผลให้เกิดสถานการณ์์และความเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีสำาคัญหลายประการ ดังนี�

ปัีญหาการว่างงาน เป็นปัญหาท่ีตามมาจากผลกระทบของโควิด – 19 ท่ีมีต่อภาคการผลิต การบริการ

และภาคอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาวิกฤตลำาดับแรกของประเทศท่ีรัฐบาลต้องเร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการ

ออกนโยบายทางการเงิน เพ่ือเยยีวยาให้กับทั�งลูกจ้างและผู้ประกอบการจำานวนมากให้มีสภาพคล่องทางการเงิน  

เพ่ือหยุดยั�งการขยายตัวของอัตราการว่างงาน ซ่ึึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาทางสังคมท่ีตามมาคือ ความยากจน

และปัญหาอาชญากรรมในวงกว้าง

ทักษะดิจิทัลเพ่ิมความสำาคัญมากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มีการปิดประเทศ 

และลดการเดินทางหรือการพบปะกัน ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้ปฏิิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home: 

WHF) และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ�น ทักษะดิจิทัลกลายเป็น 

ส่ิงสำาคัญและจำาเป็นในการใช้ชีวิต การทำางานและการเรียน กล่าวได้ว่า COVID – 19 ทำาให้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ�น และส่งผลต่อเน่ืองถึงการใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่ และการทำางานในอนาคตท่ี

ประชาชนต้องมีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ 

แผนภาพที่ 1.3 ผลกระทบของการระบาดของโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจไทย

ที่มา: SCB Economic Intelligence Center (EIC), (2563)
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การออกพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืิ�นฟูิเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จัดเป็นการสนับสนุน 

ให้ไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลเร็วขึ�น เน่ืองจากภาครัฐได้กำาหนดมาตรการช่วยเหลือ/เยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

และถุงเงิน ทำาให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ�น อีกทั�งการลงทะเบียน 

ขอรับสิทธิประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ทำาให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึึ่งจะนำาไปสู่ความร่วมมือในการเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (ข่าวออนไลน์ RYT9, 2564)

ความเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีสำาคัญ มีดังนี� 

(1) ตลอดป ี2563 ตลาดแรงงานไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ทำาใหอั้ตราการวา่งงาน 

เพ่ิมขึ�นและช่ัวโมงการทำางานลดลงอยู่ในระดับท่ีตำ่ากว่าปกติ (45.4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) ทั�งนี� จากการสำารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนช่วงคร่ึงปี 2563 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้ 23,615 บาทลดลงจากปี 2562  

ท่ีมีรายได้ 26,371 บาท (ลดลงร้อยละ 10.45) ซ่ึึ่งส่งผลกระทบต่อคุณ์ภาพชีวิตของประชาชน การปรับตัวของ

แรงงานและสถานประกอบการ

(2) การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้้าระวังลดลงมาก เน่ืองจากประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง ส่งผลต่อ

การเป็นโรคตามฤดูกาลลดลง การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงในเกอืบทุกโรค คิดเป็นร้อยละ 51.9 เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 

ไข้เลือดออก และปอดอักเสบ เน่ืองจากประชาชนมีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19  

แต่ยังคงต้องเฝ้้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก เน่ืองจากมีจำานวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ�นกว่าเท่าตัว

(3) คดีอาญาโดยรวมลดลงร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการ

เกิดอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การหลอกโอนเงิน การสร้างเพจปลอมเพ่ือขโมยข้อมูลส่วนบุคคล  

การหลอกขาย/พนันออนไลน์ เพ่ิมขึ�นจากปี 2562 สูงถึงร้อยละ 96.5 อีกทั�งภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รูปแบบการก่ออาชญากรรมด้านอ่ืนเร่ิมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ�นจึงต้องให้ความ

สำาคัญและเฝ้้าระวงัการกระทำาผิดเก่ียวกับทรัพย ์การแพรร่ะบาดของสารเสพตดิรูปแบบใหม ่รวมทั�งการลกัลอบ

ข้ามชายแดนเข้าประเทศอยา่งผิดกฎหมายและการลกัลอบเล่นการพนัน ซ่ึึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ

โควิด – 19 ระลอกใหม่  (สำานักงานคณ์ะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)

1.3 ภ�วะเทคโนโลย่ไทยในปีี 2563  
การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันท่ีเกิดจากเทคโนโลยี (Digital Disruption) มีบทบาทสูงขึ�นทุกขณ์ะ  

จนกลายเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ัวโลก รวมถึงเปล่ียนแปลง 

วิธีการทำางาน การทำาธุรกิจ และการเรียน ซ่ึึ่งทุกฝ่้ายท่ีเก่ียวข้องต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การปฏิิบัติงานทั�งใน 

ส่วนบุคคลและขององค์กร มีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำาคัญ ถึงขั�นเกิดการพลิกโฉมของ 

องค์กรและการปฏิิบัติงานทั�งหมดก็เป็นได้ การระบาดของโรคโควิด – 19 ยิง่ทำาให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญ 

มากยิ่งขึ�นอย่างเห็นได้ชัด ดังจะได้นำาเสนอสภาวการณ์์ด้านเทคโนโลยีของท่ัวโลกและประเทศไทย ดังนี�

1.3.1 การต่ืนตัวรับรู้ถึงการเปีล่ียนแปีลงด้านเทคโนโลยีของภาคส่วนต่าง ๆ

ภาคการเงิน ไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างชัดเจน การทำาธุรกรรม e–Payment มีมูลค่าเพ่ิมขึ�นจาก 
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ร้อยละ 15.9 ต่อ GDP ในปี 2553 เป็นร้อยละ 28.3 ในปี 2563 หรือมีมูลค่ากว่า 443.65 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะ

ในช่วงโควิด – 19 มีการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ�นมาก โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีการทำาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ์ 913.62 ล้านรายการต่อเดือน พบว่า เพ่ิมเป็น 1,416.35 ล้านรายการต่อเดือนในเดือน

ธันวาคม 2563 (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2564)  อยา่งไรก็ดี แม้ธุรกรรมไร้เงินสดของไทยยงัมีมูลค่าท่ีไม่สูงมากนัก 

แต่มีปัจจัยหลายประการท่ีจะสนับสนุนให้ประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ�น ดังนี�

ด้้านวััฒนธรรมแลิะการยอมรับของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภคไทยมีการยอมรับนวัตกรรมทางการ

เงินในรูปแบบไร้เงินสดมากขึ�น การใช้ e–Payment มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก โดยมีปริมาณ์การใช้เพ่ิมขึ�น 

จากปี 2559 กว่า 3 เท่าในปี 2563 อีกทั�งในปี 2563 เว็บไซึ่ต์ wearesocial ยงัระบุว่าไทยเป็นอันดับหน่ึงของโลก 

ในการใช้แอปพลเิคชันเก่ียวกับธนาคารและการเงนิอีกด้วย นอกจากนี� แนวโนม้การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตและจำานวน 

ผู้ใช้สมาร์ทโฟินท่ีแพร่หลาย การใช้งานเครือข่ายทางสังคม (Social Media) รวมถึงมาตรการของภาครัฐในการให้ 

ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ย่ิงทำาให้การทำาธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบออนไลน์ทำาได้ง่าย 

และเป็นตัวเร่งในการสร้างการยอมรับจากประชาชนอีกทางหน่ึงด้วย

ด้้านเทค้โนโลิยีแลิะโค้รงส่ร้างพ้ื้�นฐาน ไทยมีนวัตกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ 

การชำาระเงิน อาทิ แอปพลิเคชันของธนาคารท่ีมาพร้อมกับบริการธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) บริการ

พร้อมเพย์ การใช้ QR Code ในการชำาระเงินและโอนเงิน รวมถึง บริการกระเป๋าเงินออนไลน์และบัตรชำาระเงิน

แบบไร้สัมผัส (Contactless Card) ท่ีพร้อมรองรับการเป็นสังคมไร้เงินสด 

ด้้านการส่นับส่นุนจากภาค้รัฐแลิะการส่ร้างค้วัามเช้�อมั�น ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื�นฐานระบบการชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมียุทธศาสตร์ National e–Payment  

เพ่ือพัฒนาระบบการชำาระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย ได้มาตรฐาน ต้นทุนตำ่า รองรับธุรกรรมการชำาระเงนิของ 

ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีบทบาทหลักในการกำากับดูแลโครงสร้าง

พื�นฐานระบบการเงิน และการออกกฎหมายควบคุมและป้องกัน 

ด้้านการใช้งานแลิะค้วัามแพื้ร่หลิาย ขั�นตอนการสมัครใช้บริการท่ีสะดวกทำาให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

อาทิ บริการพร้อมเพย์ (เร่ิมให้บริการปี 2560) ท่ีสมัครได้เพียงการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนหรือ

หมายเลขโทรศัพท์ ก็จะสามารถชำาระเงินและโอนเงินแบบทันทีโดยปราศจากค่าธรรมเนียม ซ่ึึ่งปัจจุบันมียอดลง

ทะเบียนพร้อมเพย์กว่า 55.1 ล้านหมายเลข และมีสถิติการใช้งานสูงสุด 20.2 ล้านรายการต่อวัน (ข้อมูลเดือน

มิถุนายน 2563) ซ่ึึ่งการใช้งานมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขณ์ะท่ีผู้ประกอบการ e–Commerce ของไทย 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ�น โดยเฉพาะในช่วงโควิด – 19 ซ่ึึ่งประชาชนซืึ่�อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ�น อีกทั�งสถาบันการเงินส่วนใหญ่ 

มีการให้บริการ e–Payment รวมถึงการมีจุดบริการชำาระเงิน QR Code มากกว่า 6 ล้านจุดท่ัวประเทศ สะท้อน

ให้เห็นถึงการปรับตัวและการใช้งานท่ีแพร่หลาย

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในปี 2563  

ของทุกภาคอุตสาหกรรม ในด้านกระบวนการผลิตพบว่า การใช้เทคโนโลยดิีจิทัลยงักระจุกตัวอยูใ่นอุตสาหกรรม 1.0 

ส่วนการพฒันาผลติภัณ์ฑ์  มีแนวโนม้ปรับขึ�นมาอยูใ่นอตุสาหกรรม 2.0 ในชว่ง 5 – 10 ปีข้างหน้า โดยจะเปน็การใช้ 
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คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-Aided Manufacturing) หรือซึ่อฟิต์แวร์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ�น ซ่ึึ่ง

สามารถบ่งชี�ได้ว่า ประเทศไทยกำาลังเร่งขับเคล่ือนไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และมีการเติบโตของอุตสาหกรรม

ดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง เพราะดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ แต่ในขณ์ะเดียวกัน ประเทศไทย

ยงัขาดแคลนกำาลังคนด้านดิจิทัล ซ่ึึ่งเป็นแรงงานกลุ่มสำาคัญในการสร้างความได้เปรียบ และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทย โดยกำาลังคนดิจิทัลท่ีมีศักยภาพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจะเข้ามาเป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดสากล บัณ์ฑิตจบใหม่ต้อง

พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีทักษะดิจิทัลตรงตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านโลจิสติกส์

และการจัดการสินค้าคงคลัง ความปลอดภัยไซึ่เบอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT)  

ดังนั�นจึงต้องมีการเพ่ิมทักษะ (Upskill) หรือฝึ้กทักษะซึ่ำ�า (Reskill) ให้กำาลังคนกลุ่มนี�ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563)

ภาคการทำางาน เทคโนโลยีได้เข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำางานของบุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ  

มาโดยตลอด อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระท่ังการเข้ามาอย่างฉับพลันของโควิด – 19 ในปี 2563 ได้กลายเป็น 

ตัวเร่งสำาคัญท่ีทำาให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำางานสูงขึ�นอยา่งก้าวกระโดด ทั�งการทำางานทางไกล และการ 

ใช้ระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะในทางการแพทย์ท่ีเพ่ิมขึ�นเกือบ 2 เท่าตัวเม่ือเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของ 

โควิด – 19 นอกจากนี� จำานวนร้านค้าเข้าสู่แพลตฟิอร์ม e–commerce มีมากขึ�น สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ�นของ 

ผู้ซืึ่�อในระบบออนไลน์ท่ัวโลกท่ีสูงถึง 2 พันล้านคน ในปี 2563

นอกจากแนวโน้มการทำางานท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว แรงงานยังมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็น

แรงงานอิสระมากขึ�น ซ่ึึ่งเห็นได้ชัดเจนในหลายประเทศ ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ด้านการทำางานท่ีเกิดขึ�นนี�  

สรุปเป็นแนวโน้มการทำางานได้ 4 ประการ ดังนี�

(1) การทำางานทางไกลิแลิะการประชุมเส่ม้อนจริง (Remote Work and Virtual Meetings)

ช่วงการระบาดของโควิด – 19 แรงงานในหลายประเทศเปล่ียนรูปแบบเป็นการทำางานทางไกลมากขึ�น  

ในระยะตอ่ไปคาดวา่การทำางานรปูแบบนี�จะยงัคงมีไปอยา่งต่อเน่ืองแมก้ารระบาดของโควดิ – 19 จะสิ�นสุดลง เพราะ 

มีข้อดีคือ 1) ช่วยประหยดัต้นทุนให้กับบริษัท 2) แรงงานมีผลิตภาพเพ่ิมขึ�น และ 3) แรงงานมีความยืดหยุน่มากขึ�น 

ซ่ึึ่งในบางประเทศพบว่า แรงงานท่ีทำางานท่ีมีความยืดหยุน่จะมีสุขภาพจิตดีกว่าแรงงานท่ีไม่ได้ทำางานในรูปแบบ

ดังกล่าวถึงสองเท่า เน่ืองจากมีการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน (Work–Life Balance) ท่ีดีขึ�น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แรงงานทุกคนจะทำางานทางไกลได้ เน่ืองจากลักษณ์ะงานบางอย่างจำาเป็นต้อง

ทำาแบบซึ่ึ่งหน้าหรือใช้เคร่ืองมือเฉพาะ เช่น งานบริการท่ีร้านอาหาร งานด้านการเจรจาต่อรอง งานท่ีต้องใช้ 

การตัดสินใจท่ีสำาคัญ และงานดา้นเกษตรกรรม นอกจากนี� การเข้าไม่ถึงโครงสรา้งพื�นฐานเทคโนโลยดิีจิทัลก็เป็น

อีกข้อจำากัดท่ีสำาคัญ

(2) การปรับใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation and AI)

ก่อนสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 มีความกังวลกันว่าการใช้ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนท่ี
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แรงงานคน โดยได้มีการคาดการณ์์ว่าแรงงานกว่า 400-800 ล้านคนท่ัวโลกจะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์ในปี 2573 

เม่ือมีการระบาดของโควดิ – 19 ก็ยิง่เร่งให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ�น เช่น ในสาขาการผลติอาหารท่ีอัตราการ 

ใช้หุ่นยนต์เติบโตกว่า 56% ในปี 2563 เน่ืองจากความกังวลเร่ืองความสะอาด ซ่ึึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงงานใน

สาขาดังกล่าว

แม้ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนท่ีงานในบางสาขา แต่อีกทางหน่ึงก็ช่วยสร้างงานด้วยเช่นเดียวกัน โดยใน

ขณ์ะท่ีมีการระบาดของโควดิ-19 มีการคาดการณ์์ว่าการใช้ระบบอัตโนมัติจะช่วยสร้างงานกวา่ 6.1 ล้านตำาแหนง่

ท่ัวโลก ตั�งแต่งานด้านการจัดการข้อมูล (Data and AI) ไปจนถึงงานด้านการตลาด (Marketing and Content)

นอกจากนี� ระบบอัตโนมัติอาจมาช่วยบรรเทาความรนุแรงจากการแพรก่ระจายของเชื�อโรค หรือแม้แต่ใน 

ทางการแพทย์ท่ีหุ่นยนต์สามารถวินิจฉัยโรคเบื�องต้นได้ ทำาให้ลดความเส่ียงของการติดเชื�อของบุคลากรทางการแพทย์ 

สอดคล้องกับท่ีในระยะหลังท่ีเห็นแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ในทางการแพทย์และภาคบริการมากขึ�นอย่างต่อเน่ือง 

(3) การเข้าส่่่แพื้ลิตฟอร์ม e–Commerce มากข้�น

การระบาดของโควิด – 19 ทำาให้มีการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองและมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 

ซ่ึึ่งทำาให้ผู้คนลดการเดินทาง และจำานวนการใช้บริการท่ีร้านอาหารท่ัวโลกลดลงกว่า 43% ซึ่ึ่งสวนทางกับ 

จำานวนผู้ซืึ่�อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ท่ีพุ่งทะยานแตะ 2 พันล้านคน ในปี 2563 ในประเทศไทยยอดการดาวนโ์หลด 

แอปพลิเคชันสำาหรับซืึ่�อของออนไลน์เพ่ิมขึ�นกว่า 60% ในช่วงท่ีมีการปิดเมือง ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ  

ทั�งรายเก่าและรายใหม่มองเห็นโอกาสท่ีดีในช่วงวิกฤตเช่นนี� จึงผันตัวเข้าสู่แพลตฟิอร์ม e–Commerce มากขึ�น  

ตั�งแต่ SMEs ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซ่ึึ่งส่งผลให้มีการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ�น ทั�งผู้จัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการหลังการ

ขาย ตลอดถึงผู้ออกแบบเว็บไซึ่ต์

(4) การเปลีิ�ยนมาเป็นแรงงานอิส่ระ (Self–employed/Gig Workers)

การเปล่ียนรูปแบบการทำางานจากการทำางานหลักเพียงอย่างเดียวมาเป็นการทำางานหลายอย่างหรือ

เปล่ียนเป็นแรงงานอสิระมแีนวโนม้เพ่ิมขึ�นในหลายประเทศ รวมทั�งประเทศไทย ในสหรฐัอเมรกิาจำานวนแรงงาน

อิสระเพ่ิมขึ�นกว่า 40% ในปี 2563 และคาดการณ์์ว่าจะเพ่ิมขึ�นไปอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการจ้างงานลูกจ้าง

แบบเตม็เวลาท่ีปรับลดลงมาตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในป ี2559 – 2563 ท่ีลูกจ้างเต็มเวลาในสหรฐัอเมรกิาปรับลดลง 

กว่า 3.9% นอกจากนี� ยังพบว่าอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงสูงขึ�น ซ่ึึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนายจ้าง เน่ืองจาก

แรงงานกลุ่มนี�มีความยืดหยุน่สูง และนายจ้างสามารถเลือกแรงงานศักยภาพสูงให้เหมาะสมกับแต่ละงานได้

รูปแบบการทำางานท่ีเปล่ียนไปทำาให้แรงงานต้องอาศัยทักษะใหม่ ขณ์ะท่ีแนวโน้มการทำางาน 

ทางไกลและแรงงานอิสระได้รับความนิยมเพ่ิมขึ�นเร่ือย ๆ ดังนั�นทั�งแรงงานและผู้ว่าจ้างจึงต้องเร่งปรับตัว 

เพ่ือให้ทันกับการทำางานในโลกใหม่ท่ีบริบทกำาลังจะไม่เหมือนเดิม (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)

1.3.2 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของปีระเทศ

IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 39 จาก 63 

ประเทศ ดีขึ�นจากปีท่ีผ่านมา 1 อันดับ ทั�งนี� ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลนั�น ประเมินจากปัจจัยหลัก 

3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์ความรู้ (2) ด้านเทคโนโลยี และ (3) ด้านความพร้อมรองรับอนาคต 
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ปัจจัยหลักท่ีดีขึ�นและช่วยยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยี และด้านความพร้อมรองรับอนาคต โดยปี 2563 ดีขึ�นจากปีท่ี 2562 อย่างก้าวกระโดดถึง 5 อันดับ 

ทั�ง 2 ปัจจัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีไทยต้องเร่งปรับปรุงจากผลการจัดอันอันดับความสามารถในการแข่งขัน 

ในครั�งนี�อยู่ท่ีปัจจัยย่อยด้านระดับและคุณ์ภาพของการศึกษาและการฝึ้กอบรม (Training and education) 

ในหมวดของปัจจัยหลักด้านองค์ความรู้ ซ่ึึ่งปี 2563 ไทยอยู่ในอันดับท่ี 55 ลดลง 5 อันดับจากปี 2562 

และปัจจัยย่อยด้านความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ ในหมวดของปัจจัยหลักด้านความพร้อมรองรับ 

อนาคต ซ่ึึ่งปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 44 ลดลง 14 อันดับจากปี 2562 แสดงให้เห็นว่าการผลักดัน 

ด้านคุณ์ภาพการศึกษา การฝึ้กอบรม และการสร้างทักษะดิจิทัลของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อม 

ในการปรับตัวด้านดิจิทัลของภาคธุรกิจยังไม่เพียงพอ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2564) ดังแผนภาพต่อไปนี�

1.3.3 ปีระเภทของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

หลังวิกฤตโควิด – 19 ผ่านพ้น โลกการทำางานและการทำาธุรกิจจะเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม แรงงาน

และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัว และเตรียมรับมือกับวิถีท่ีเปล่ียนแปลงไป หน่วยงาน UIH ได้ระบุ 

แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีตอบโจทยชี์วิตวิถีใหม่ (New Normal) ท่ีทุกฝ่้ายต้องปรับตัวให้ทัน 10 ประการ ประกอบด้วย

แผนภาพที่ 1.4 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ (Institute for Management Development: IMD)
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(1) ช็็อปป้�งออนไลน์ และหุ่่�นยนต์์ส่�งอาหุ่าร  (2) การช็ำาระเงินแบบดิิจิิทััล 

(3) การทัำางานท่ั�บ้าน     (4) การเร่ยนทัางไกล 

(5) การดูิแลส่่ขภาพด้ิวยเทัคโนโลย ่  (6) ความบันเทิังผ่�านออนไลน์ 

(7) ซััพพลายเช็น 4.0     (8) ระบบการผ่ลิต์จิาก 3D Printing 

(9) โดิรนและหุ่่�นยนต์์    (10) การส่่�อส่ารระบบ 5G (UIH, 2563) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เสนอ 10 เทคโนโลยีท่ีน่าจับตามอง 

ในช่วงวิกฤตการณ์์ครั�งสำาคัญของโลก ซึ่ึ่งต้องติดตามว่า เทคโนโลยีใดจะสามารถกอบกู้ประเทศไทยให้รอดพ้น 

จากวิกฤตต่าง ๆ พร้อมทั�งสร้างโอกาสแก่ธุรกิจ และชีวิตวิถีใหม่ในอนาคตอันใกล้นี�ได้ ประกอบด้วย

(1) วัคซ่ันโควิดิ – 19     (2) ยาแก้ไขความช็รา 

(3) อินเทัอร์เน็ต์ของส่รรพสิ่�งส่่ขภาพ   (4) นิวโรมอร์ฟ้ิกชิ็ปหุ่ร่อชิ็ปส่ายพันธ์ุ่์ใหุ่ม� 

(5) การส่่�อส่ารด้ิวยภาพ    (6) ขวดิพลาส่ติ์กจิากพ่ช็ 

(7) การออกแบบโครงส่ร้างวัส่ด่ิช็นิดิเด่ิยว   (8) วัส่ด่ินาโนคาร์บอนจิากก๊าซัคาร์บอนไดิออกไซัด์ิ 

(9) แบต์เต์อร่�ปลอดิภัยไร้ลิเธุ่์ยม   (10) กร่นไฮโดิรเจิน (ส่วทัช็., 2563) 

ดังแผนภาพต่อไปนี�

แผนภาพที่ 1.5 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2020

ที่มา: สวทช. (2563)
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1.3.4 บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา     

ในปี 2563 องค์การเพ่ือการศกึษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ไดค้าดการณ์์ 

ว่ามีนักเรียนนักศึกษากว่า 363 ล้านคนท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 และมีสถาบันการศึกษา 

ใน 15 ประเทศ ทั�งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยโุรป และอเมริกาเหนือได้ปิดสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย 

และนำาเทคโนโลยมีาใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอน โดยจีนเป็นประเทศแรกท่ีประกาศหยดุกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์  ส่วนสหรัฐอเมริกาเร่ิมปิดสถานศึกษาป้องกัน

การแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยหลายแห่งประกาศใช้การเรียนการสอนเสมือนจริง (Virtual Education) เพ่ือให้ 

ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากทางไกล (Marketingoops, 2563) ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี 

การเรียนการสอนทางไกล โดยถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณ์โทรทัศน์เป็นหลัก รวมทั�งการจัดการเรียนการสอนทั�ง 

รูปแบบออฟิไลน์และออนไลน์ ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งได้ออกประกาศการเรียนการสอน 

รูปแบบออนไลน์ เช่น จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

วิกฤตการณ์์โควิด – 19 และการพลิกผันของเทคโนโลยีสร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว  

หน่ึงในนั�นคือภาคการศึกษา อย่างไรก็ตามถึงแม้โควิด – 19 จะสร้างปัญหายุง่ยากให้กับภาคการศึกษา แต่หากมอง

ในอีกมุมหน่ึง ได้สร้างอัตราเร่งในการปฏิิรูปการศึกษาท่ัวโลกครั�งใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะมิติของการนำาเทคโนโลยี

มาใช้กับระบบการเรียนการสอนมากขึ�น เพ่ือทำาให้ภาคการศึกษาท่ัวโลกยังคงดำาเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด  

และไม่ว่าผู้เรียนผู้สอนจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ กล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด – 19  

เป็นปัจจัยเร่งให้ “ระบบการศึกษาท่ัวโลก” ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ�น

การนำา “เทคโนโลยี” มาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ การออกแบบการเรียน

การสอนผ่านระบบ Cloud การใช้เทคโนโลยี AR, VR และ AI นอกจากจะช่วยให้การนำาเสนอเนื�อหาการเรียนรู้

เป็นไปอยา่งน่าสนใจ และสรา้งการมส่ีวนร่วมระหวา่งผู้เรียนและผู้สอนไดม้ากขึ�น แม้ในช่วงสถานการณ์์โควดิ – 19  

ท่ีทุกคนต้องอาศัยภายในท่ีพักของตนเองแล้ว ยังช่วยให้เกิดความม่ันใจว่าผู้เรียนจะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้

หรือหล่นหายไปจากระบบการศึกษา และช่วยให้ผู้เรียนเดินหน้าตามเส้นทางการเรียนของตนต่อไปได้ เทคโนโลยีจะ

ช่วยให้การเรียนการสอนเปน็ไปอยา่งรวดเร็ว ในจังหวะท่ีสอดคล้องกับความสามารถและการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกัน 

ของผู้เรียน (Personalization)  

1.4 ภ�วะก�รเมืองไทยในปีี 2563
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นปัจจัยท้าทายเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคอาเซีึ่ยน

แม้สถานการณ์์ทางการเมืองในบรูไนฯ สิงคโปร์ ลาว และเวียดนามจะมีเสถียรภาพความม่ันคง แต่สถานการณ์์

การเมืองในหลายประเทศยังอยู่ในภาวะน่ากังวล อาทิ การเมืองในอินโดนีเซีึ่ยมาเลเซีึ่ย และไทยท่ีกำาลังอยู่ใน 

สภาวะเปราะบาง ทั�งจากผลกระทบจากการรับมือการแพร่ระบาดท่ียังเป็นปัญหาในด้านความฉับไวและ 

ความท่ัวถึง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ประชาชนมีความยากลำาบากในการดำารงชีวิตมากขึ�น 

สำาหรับประเทศไทย ในปี 2563 มีเหตุการณ์์ทางการเมืองหลายด้านท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เช่น 
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การเคล่ือนไหวและการประท้วงของผู้คนหลายกลุ่มท่ีนำาเสนอประเด็นข้อเรียกร้องท่ีอ่อนไหวหลายด้านท่ีส่งผลให้

แทบทุกภาคส่วนในสังคมท่ีต้องหันมาสนใจเพ่ือหาทางออกของประเทศ 

ในด้านการศึกษา ได้มีการเคล่ือนไหวทั�งในส่วนของ ‘นักเรียน’ และ ‘นักศึกษา’ ท่ีออกมาหลากหลายกลุ่ม

และออกมาทุกภูมิภาคเรียกร้องให้ทบทวนรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย รวมถึง 

เรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออก บรรยากาศการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง และการนำากฎหมายมาบังคับใช้ 

ล้วนมีส่วนสร้างบรรยากาศให้ต้องติดตามและร่วมกันหาทางออกไปพร้อมกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโรค รวมถึงการเร่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

1.5 ภ�วะสิ�งแวด้ล้อมไทยในปีี 2563
ปี 2563 จัดเป็นปีท่ีโลกเผชิญกับหลากหลายวิกฤต (Crisis Year) ทั�งโรคระบาด ความปั�นป่วนทาง

เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และผลกระทบต่อเน่ืองทบทวีคูณ์ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศท่ีมาบรรจบกัน 

วิกฤตโควิด – 19 ได้เผยให้เห็นถึงความเหล่ือมลำ�าของโลกท่ีเราอาศัยอยู่ บทความของคณ์ะกรรมการเฉพาะกิจ

ระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลายฝ่้ายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

(Intergovernmental Science – Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services หรือ IPBES) 

ได้เน้นยำ�าว่า “โรคระบาดครั�งล่าสุดนี�เป็นผลพวงโดยตรงจากกิจกรรมของมนุษย์ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ 

การเงินโลกท่ียดึถือการแสวงหากำาไรและผลประโยชน์เฉพาะหน้าโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ�น” (IBPES, 2020)

ในบริบทของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เกิดปรากฏิการณ์์สภาวะอุณ์หภูมิสุดขั�วทั�งบนแผ่นดิน ในทะเล และ

มหาสมุทร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอาร์กติก เหตุการณ์์ไฟิป่าล้างผลาญภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ทั�งในออสเตรเลีย

ไซึ่บีเรีย ชายฝั้�งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และอเมริกาใต้ท่ีส่งละอองลอย (Aerosol) ขึ�นสู่ชั�นบรรยากาศและ

เคล่ือนตวัไปรอบโลก พายเุฮอริเคนแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิ รวมถงึพายหุมุนเขตรอ้นระดบั 4 ในอเมรกิากลาง

ท่ีมีความรุนแรงอย่างเป็นประวัติการณ์์ อุทกภัยในบางส่วนแอฟิริกา เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีทำาให้

ผู้คนต้องไร้ท่ีอยู่อาศัย และบ่ันทอนความม่ันคงทางอาหารของคนนับล้าน

นอกจากปี 2563 จะมีแนวโน้มเป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดนับตั�งแต่ท่ีมีการบันทึกมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

ยังระบุว่าอุณ์หภูมิเฉล่ียผิวโลกในปี 2563 นี�จะเพ่ิมเป็น 1.2 องศาเซึ่ลเซีึ่ยสเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม  

(พ.ศ. 2393 – 2443) และมีโอกาส 1 ใน 5 ท่ีจะไปถึง 1.5 องศาเซึ่ลเซีึ่ยสภายในปี 2567 หรือในอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า 

(ธารา บัวคำาศรี, 2563)

สถานการณ์์ส่ิงแวดล้อมไทยปี 2563 ท่ีสำาคัญประกอบด้วย

1.5.1 การเปีล่ียนแปีลงของสภาพภูมิอากาศโลก

ประเทศไทยเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกหลายครั�ง เช่น ภัยแล้งครั�งใหญ่ในรอบ 

4 ทศวรรษ เหตุการณ์์ไฟิป่ารุนแรง (ภูกระดึง เทือกเขาบรรทัด เขาใหญ่ ดอยสุเทพ–ปุย) ในช่วงต้นปี 2563 และ

มลพิษฝุ่้น PM2.5 ซ่ึึ่งเป็นความท้าทายต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสร้างความแข็งแกร่งและ

ภูมิคุ้มกัน เพ่ือสร้างศักยภาพในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ�นอย่างรวดเร็วและฉับพลัน
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1.5.2 การจัดการสารพิษและขยะพลาสติก

ประเทศไทยเผชิญกับการเรียกร้องท่ีขอให้เล่ือน “การแบนสารเคมีในอุตสาหกรรมการเกษตร” และ  

“การแบนพลาสติกใช้ครั�งเดียวทิ�ง” ตามช่วงเวลาท่ีกำาหนดใน Roadmap การจัดการสารเคมีและพลาสติก อีกทั�ง 

มีการขอขยายเวลาการนำาเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ขณ์ะท่ีเครือข่ายภาคประชาสังคมพยายามคัดค้าน 

นำาเข้าขยะพลาสติก สภาวการณ์์เหล่านี�ล้วนเป็นประเด็นปัญหาท่ีท้าทายต่อความพยายามรักษาส่ิงแวดล้อม 

ของไทยทั�งในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย

1.5.3 การเฝ้้าระวังส่ิงแวดล้อม

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดตลอดทั�งปี 2563 ชุมชนท้องถ่ินหลายแห่งได้แสดงจุดยืนในการเฝ้้าระวัง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีอาจนำาไปสู่การทำาลายส่ิงแวดล้อม ทั�งโครงการสร้างโรงไฟิฟ้ิาท่ี

อำาเภอจะนะ โครงการเหมอืงถ่านหินท่ีอมก๋อย เชียงใหม่ และแม่ทะ ลำาปาง ล้วนเป็นภาพสะท้อนถึงการตระหนกั

ถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.5.4 ปัีญหาและอุปีสรรคด้านอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากสภาวการณ์์ด้านสังคมท่ีเกิดขึ�นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ดังท่ีกล่าวมาแล้ว  

ไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพจิตของ

เด็กและเยาวชน ปัญหาการพนันออนไลน์ เป็นต้น

สภาวการณ์์ด้านต่าง ๆ  ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะ

ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของคนไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้แล้ว ยงัส่งผลถึงการขับเคล่ือนและพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย จึงมีความสำาคัญจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งศึกษา 

ปรับเปล่ียนและพัฒนารูปแบบ แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์์

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผันเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป
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สภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 

และการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) 

ในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ทุกฝ่้ายต้องเร่งเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือปรับและเปล่ียน (Transform) ตนเองให้สามารถ

รับมือกับสถานการณ์์ท่ีเกิดขึ�นได้อย่างยืดหยุน่ รวดเร็วและทันการณ์์ การศึกษาเป็นอีกภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบ

ดังกล่าวโดยตรง เน่ืองจากตอ้งดูแลความปลอดภยัของผู้เรียนไปพรอ้มกับการปรบัรูปแบบวธีิการจัดการศกึษาให้

ตอบโจทย์ของสภาวะวิกฤตและการเปล่ียนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน

เอกสารบทนี�จะนำาเสนอสภาวการณ์์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของไทยในประเด็นต่าง ๆ ทั�งในส่วนท่ีเป็น

สภาพการณ์์ แนวโน้มทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศท่ีเป็นการรายงานข้อมูลสถิติการศึกษา ดัชนีตัวชี�วัด

ทางการศึกษาและการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ืองจากปี 2562 

รวมถึงสภาวการณ์์ท่ีเกิดจากผลกระทบของโควิด – 19 ด้วย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

2.1 สภ�วะก�รศึึกษ�ของไทยในปีี 2563
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 นอกจากจะส่งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการเมือง 

ส่ิงแวดล้อมและด้านอ่ืน ๆ ของประเทศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการศึกษาด้วย ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากมาตรการ

การปิดสถานศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ทำาให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับมาตรการและสถานการณ์์ ซึ่ึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณ์ภาพการเรียนรู้จากความไม่พร้อมของ 

สถานศึกษา ครูและผู้เรียน นอกเหนือจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวท่ีกระทบถึงวิถีชีวิต

และการเรียนของผู้เรียนโดยตรง ดังจะได้เสนอผลแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ ของไทย 

ในปี 2563 ดังต่อไปนี�

2.1.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access to Education)

การเข้าถึงการศึกษา หมายถึง การได้เข้าเรียนและพัฒนาตามกำาหนดเวลาเม่ือถึงวัยท่ีเหมาะสม ด้วยการ 

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานความสำาเร็จระดับชาติ และส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเกื�อหนุน 

ให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมด้วยโอกาสในการเรียนรู้ท่ีจัดให้อยา่งเท่าเทียม (Lewin, 2015: 29) ข้อมูลด้านการเข้าถึง 

การศึกษาท่ีจะนำาเสนอต่อไปนี�เป็นข้อมูลท่ีวิเคราะห์และอ้างอิงจากสถิติจำานวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียน หรือการได้รับ 

การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  ของคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับการศึกษาในช่วงปี 2559 – 2563 ดังนี�

บทท่� 2

ภ�พรวมสภ�วะก�รศึึกษ�ไทย
ในปีี 2563
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1) สถิติและแนวโน้มการเข้าเรียนของผู้เรียนในระดับก่อนปีระถมศึกษา

การดูแลและจัดการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษา ซ่ึึ่งเป็นการดูแลอภิบาลสุขภาวะของเด็กผสมผสาน

ไปกับการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านและสมวัยในช่วงอายุ 2 – 5 ปีนั�น ส่วนใหญ่จัดในศูนย์การเรียน  

สถานเลี�ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงปี 2562 พบว่า มีเด็กจำานวน 760,930 คน ท่ีได้รับการดูแลในสถานท่ี

ดังกล่าวจำานวน 19,524 แห่งท่ัวประเทศดังข้อมูลตามตารางต่อไปนี�

ส่วนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา หรือในระดับปฐมวัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้มีหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมดำาเนินการจัดการศึกษา ดังจำานวนนักเรียน

และห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในตารางท่ี 2.2

ต�ร�งที่ 2.1 จำ�นวนศูนย์ก�รเรียน สถ�นเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก นักเรียน และร้อยละของนักเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษ� นอกระบบโรงเรียน จำ�แนกต�มสังกัด ปีก�รศึกษ� 2562

หมายเหตุ: * สถานรองรับเด็กเอกชนท่ีจดทะเบียน ได้แก่ สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน สถานแรกรับ 
   เด็กเอกชน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กเอกชน 
 ** ข้อมูลกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โอนไปอยู่ในความดูแลของกระทรวง 

     มหาดไทย

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ (2564)

จำ�นวน

สังกัด
ศูนย์ก�รเรียน/สถ�นเลี้ยงเด็ก/

ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก
นักเรียน ร้อยละ

รวมทั้งหมด

1. กระทรวงมหาดไทย:                                         

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  

    มั่นคงของมนุษย์:

        สถานรองรับเด็กเอกชนที่จดทะเบียน*

3. กรุงเทพมหานคร: 

        สำานักพัฒนาสังคม

19,524

18,878

354

292

760,930

716,660

21,557

22,713

100.00

94.18

2.83

2.98
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2) สถิติและแนวโน้มการเข้าศึกษาของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ

2.1) สถิติการเข้าศึกษาของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ต่อปีระชากรในวัยเรียน

จำานวนนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในระบบโรงเรียนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2559 – 2563) มีแนวโน้มลดลง 

อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึึ่งอาจเกิดจากแนวโน้มของภาวะเจริญพันธ์ท่ีลดลงมาเป็นลำาดับนับตั�งแต่ปี 2513 และส่งผลให้ 

หมายเหตุ: * ชั้นเตรียมอนุบาล สำาหรับเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน (ต่ำากว่า 3 ขวบ)
 ** โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนอนุบาลหลักสูตร 3 ปี (อายุ 3 – 5 ขวบ)
 ***โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอนหลักสูตร 2 ปี (อายุ 4 – 5 ขวบ)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ (2564)

ต�ร�งที่ 2.2 จำ�นวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษ�ในระบบโรงเรียน

(ชั้นเตรียมอนุบ�ล* - อนุบ�ล 3) จำ�แนกต�มสังกัด ปีก�รศึกษ� 2562

จำ�นวนนักเรียน
สังกัด จำ�นวน 

ห้องเรียน รวม ช�ย หญิง

รวมทั้งหมด

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

1. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน**

2. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น***

    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 

    2.2 ประเภทการศึกษาพิเศษ

    2.3 ประเภทการศึกษาสงเคราะห์

ส่วนร�ชก�รอื่น

3. กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ   

   นวัตกรรม 

    สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4. กระทรวงมห�ดไทย

   4.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   4.2 สำานักการศึกษา เมืองพัทยา

5. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์

    กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6. กรุงเทพมห�นคร

    สำานักการศึกษา

7. องค์กรในกำ�กับขึ้นตรงน�ยกรัฐมนตรี 

    สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

     กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน

97,185

87,069

22,486

64,583

64,458

110

15

10,116

178

178

7,522

7,326

196

1

1

1,917

1,917

498

498

1,476,104

576,577

899,527

898,632

629

266

235,630

10,350

10,350

173,909

170,106

3,803

5

5

44,553

44,553

6,813

6,813

757,948

293,682

464,266

463,746

394

126

120,813

5,325

5,325

88,991

87,109

1,882

-

-

22,964

22,964

3,533

3,533

718,156

282,895

435,261

434,886

235

140

114,817

5,025

5,025

84,918

82,997

1,921

5

5

21,589

21,589

3,280

3,280

1,711,734 832,973878,761
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อัตราการเกิดลดลง โดยในปี 2563 อัตราการเกิดของประชากรไทยอยูท่ี่ 10.7 ต่อประชากรพันคน และอัตราการเพ่ิม 

อยู่ท่ีร้อยละ -0.6 (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนในระบบต่อประชากร 

วัยเรียนในปี 2563 จะเห็นว่า ลดลงในเกือบทุกระดับการศึกษา ดังตารางท่ี 2.3

ต�ร�งที่ 2.3 จำ�นวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษ� ในระบบโรงเรียนต่อประช�กรในวัยเรียน 

จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2559 – 2563

ที่มา: สถิติการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564)

ระดับก�รศึกษ�

จำ�นวนนักเรียน (คน)

จำ�นวนประช�กรในวัยเรียน (คน)

ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อ
ประช�กรในวัยเรียน (%)

ก่อนประถมศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรีและตำ่ากว่า

ปริญญาตรีและตำ่ากว่า

2559

12,689,618

15,694,502

80.9

1,730,728

2,315,092

4,826,770

4,698,033

2,314,057

2,391,209

1,941,524

2,470,953

1,876,539

3,819,215

12,599,347

15,447,796

81.6

1,815,588

2,264,905

4,750,776

4,679,369

2,317,353

2,401,834

1,909,760

2,426,056

1,805,870

3,675,632

12,480,327

15,159,120

82.3

1,786,974

2,158,972

4,753,882

4,688,957

2,304,409

2,406,118

1,889,946

2,376,415

1,745,116

3,528,658

12,283,830

14,905,856

82.4

1,690,551

2,079,738

4,750,207

4,638,057

2,297,835

2,394,240

1,878,153

2,392,673

1,667,084

3,401,148

12,079,122

14,905,856

81.0

1,637,717

2,079,738

4,695,729

4,638,057

2,280,515

2,394,240

1,928,598

2,392,673

1,536,563

3,401,148

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรีและตำ่ากว่า

74.8

102.7

96.8

78.6

49.1

80.2

101.5

96.5

78.7

49.1

82.8

101.4

95.8

79.5

49.5

81.3

102.4

96.0

78.5

49.0

78.7

101.2

95.3

80.6

45.2

2560 2561 2562 2563
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2.2) สถิติการเข้าศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

จำานวนผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ�นทุกปีในทุกระดับการศึกษา แม้จะมี

จำานวนผู้เรียนในภาพรวมลดลงทุกปี เน่ืองจากอัตราการเกิดลดลงก็ตาม ทั�งนี�อาจเป็นเพราะสถานศึกษาเอกชน

สามารถปรับการเรียนการสอนให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียนและ 

ผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะสำาคัญจำาเป็น เช่น ด้านภาษาอังกฤษ จำานวนผู้เรียนท่ีนิยมเข้าเรียนในหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติจึงเพ่ิมสูงขึ�น ดังแสดงในตารางท่ี 2.4

2.3) จำานวนผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

จำานวนผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยในช่วงปี 2558 – 2562 

มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ�น จากการเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีเอกชนเสนอขออนุมัติ และการขยายการศึกษาสู่กลุ่ม 

เป้าหมายเฉพาะ ดังตารางท่ี 2.5

ต�ร�งที่ 2.4 ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษ�ในระบบโรงเรียนในสถ�นศึกษ�ของรัฐบ�ลและเอกชน

จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2559 – 2563

2559 2560 25622561 2563

เอกชน เอกชน เอกชนเอกชน เอกชนรัฐบาล รัฐบาล รัฐบาลรัฐบาล รัฐบาล

ก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา/สังกัด   

ระดับการศึกษา

ร้อยละของนักเรียน

นิสิต นักศึกษา (%)
79.89

64.01

84.04

81.54

77.89

86.13

88.45

78.55

66.31

83.53

80.76

77.33

85.80

81.83

79.88

66.60

83.61

80.74

77.82

85.98

88.04

78.31

66.32

83.12

80.37

77.05

85.36

81.39

78.02

66.76

82.77

80.01

77.02

85.10

79.76

20.11

35.99

15.96

18.46

22.11

13.87

11.55

21.45

33.69

16.47

19.24

22.67

14.20

18.17

20.12

33.40

16.39

19.26

22.18

14.02

11.96

21.69

33.68

16.88

19.63

22.95

14.64

18.61

21.98

33.24

17.23

19.99

22.98

14.90

20.24

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อุดมศึกษา

ที่มา: สถิติการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564)
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2.4) จำานวนผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ปีีการศึกษา 2563 

(1) จำานวนผู้เรียนปีีการศึกษา 2563 จำาแนกตามปีระเภทวิชาและระดับช้ัน  

จำานวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณ์ะกรรมการการอาชีวศึกษาในปี 2563 ในระบบ

ปกติ มีจำานวน 1,028,635 คน (ไม่รวมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั�น) ทั�งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  

ในภาพรวมเปน็ผู้เรียนในระดบัปวช. จำานวนเกนิคร่ึง และสว่นใหญ ่(ร้อยละ 50) เรียนในประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

ซ่ึึ่งทำาให้เห็นแนวโน้มด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการกำาลังคนด้านนี�ท่ีเพ่ิมมากขึ�น รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ต�ร�งที่ 2.5 จำ�นวนผู้เรียนก�รศึกษ�นอกระบบโรงเรียน  

จำ�แนกต�มระดับประเภทก�รศึกษ�และสังกัดปีก�รศึกษ� 2559 – 2563

ที่มา:  สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2563)

ระดับก�รศึกษ� 2559 2560 2561 2562 2563

รวมทั้งหมด

- เบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน

- การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.)

- การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.)

ส�ยส�มัญศึกษ� (กศน.)

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,239,311

116,117

1,123,194

478,896

644,298

2,271,551

173,115

2,098,436

881,369

1,217,067

2,150,413

154,373

1,996,040

836,285

1,159,755

1,998,273

146,863

1,851,410

777,347

1,074,063

1,865,415

142,625

1,722,790

730,650

992,140

ส�ยอ�ชีพ

- หลักสูตรพิเศษ (สอศ.)

- หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.)

- หลักสูตรอาชีพระยะสั้น (กทม.)

- วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะส้ัน) (สกอ.)

- กลุ่มการศึกษาอาชีพของ กศน.

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

- กระบวนการเรียนรู้

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการตามพระราชดำาริ

- การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

4,047,211

1,065,485

1,065,715

19,776

21,053

1,875,182

184,752

451,049

277,030

 

117

472,784

489,450

2,169,957

219,077

38,213

6,494

19,350

1,886,823

185,938

452,833

278,770

-

475,871

493,411

3,402,000

282,991

-

19,392

27,079

3,072,538

985,382

506,390

580,888

-

480,935

518,943

4,549,249

863,282

1,529,312

6,433

12,309

2,137,913

849,914

503,008

213,665

-

571,326

-

4,239,307

863,546

1,494,482

6,979

13,705

1,860,595

942,178

381,175

192,150

-

345,092

-

5,678,835

-

301,473

90,840

5,675,342

-

83,996

38,933

4,834,861

-

302,175

91,178

6,690,857

68,019

75,316

6,261,118

78,952

77,444

หน่วย = คน
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  (2) จำานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั�งรัฐและเอกชนร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน 

มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้เรียนได้ฝึ้กปฏิิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีรายได้

ระหว่างเรียน และเม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำาตรงกับสาขาวิชาชีพท่ีเรียน เป็นรูปแบบการจัดการศึกษา 

ท่ีรัฐพยายามส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือยกระดับสมรรถนะและคุณ์วุฒิของแรงงาน 

ต�ร�งที่ 2.6 จำ�นวนผู้เรียนปีก�รศึกษ� 2563 จำ�แนกต�มประเภทวิช�และระดับชั้น

หมายเหตุ: หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรนอกระบบอื่น คือจำานวนผู้เรียนที่เบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563  

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2564)

เอกชน เอกชนรวม รวมรัฐ รัฐ รัฐ
ประเภทวิช� รวม

ปวช. ปวส. ปริญญ�ตรี

อุตสาหกรรม 254,841

111,317

15,497

20,608

20,583

7,900

10,779

463

-

44

216

442,248

34,387

76,593

281

4,205

12

1,507

1,273

27

59

2

-

118,346

337,443

224,890

16,032

32,637

20,661

9,871

14,642

463

-

126

216

656,981

5,075

2,574

489

438

423

333

87

74

-

-

-

9,493

82,602

113,573

535

12,029

78

1,971

3,863

-

-

82

-

214,733

168,353

152,482

8,075

12,731

8,778

6,489

3,478

1,418

274

7

76

362,161

133,966

75,889

7,794

8,526

8,766

4,982

2,205

1,391

215

5

76

243,815

510,871

379,946

24,596

45,806

29,862

16,693

18,207

1,955

274

133

292

1,028,635

คหกรรม

เกษตรกรรม

ศิลปกรรม

ประมง

พาณิชย์นาวี

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รวมทั้งสิ้น

พาณิชยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อุตสาหกรรมบันเทิง

และดนตรี
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 (3) จำานวนผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรนอกระบบอ่ืน

หลักสูตรระยะสั�นและหลักสูตรนอกระบบอ่ืน จัดขึ�นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการประกอบ

อาชีพให้กับประชาชน กลุ่มสนใจและผู้เรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา จำานวนผู้เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั�นและ

หลักสูตรนอกระบบอ่ืนในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลดลงเกินคร่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับจำานวนผู้เข้าเรียน 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปี 2562 เน่ืองจากช่วงดังกล่าวประเทศไทยเผชิญกับการระบาดของโควิด – 19 และมีมาตรการ

ปิดสถานศึกษา

ต�ร�งที่ 2.7 จำ�นวนผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2564)

ประเภทวิช� ปวช. ปวส. ปริญญ�ตรี รวม

อุตสาหกรรม 27,212

8,935

5,134

872

105

2

12

2,881

238

-

-

52,166

23,716

6,177

3,510

1,691

412

5

356

1,108

134

24

5,356

2,681

310

530

437

74

-

93

338

-

-

84,734

35,332

11,621

4,912

2,233

488

17

3,330

1,684

134

24

คหกรรม

เกษตรกรรม

ศิลปกรรม

ประมง

พาณิชย์นาวี

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รวมทั้งสิ้น 45,391 89,299 9,819 144,509

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

ต�ร�งที่ 2.8 จำ�นวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนอกระบบอื่น ปีก�รศึกษ� 2563 จำ�แนกต�มหลักสูตร

หมายเหตุ: หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรนอกระบบอื่น คือจำานวนผู้เรียนที่เบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2564)

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรนอกระบบอื่น

หลักสูตรระยะสั้น 210,351

110,015

81,801

50,253

292,15

160,268

หลักสูตร ผลรวมทั้งหมด
ภ�คเรียน

2/2562 1/2563

320,366 132,054 452,420
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2.5) อัตราการเรียนต่อระดับมัธิยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีีการศึกษา 2559 – 2563

ผู้เรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงปี 2559 – 2562 มีแนวโน้ม 

ลดลง ขณ์ะท่ีอัตราการเข้าเรียนต่อในทุกระดับสูงขึ�นทุกปี ดังตารางท่ี 2.9

2.6) สัดส่วนนักเรียนระดับมัธิยมศึกษาตอนปีลายปีระเภทสามัญศึกษาต่อปีระเภทอาชีวศึกษา

นักเรียนท่ีเลือกเรียนทางด้านอาชีวศึกษามีสัดส่วนมากขึ�นในช่วงปี 2560 – 2562 ซ่ึึ่งเป็นทิศทางท่ี 

คาดหวังในการพัฒนากำาลังคนของประเทศ ดังตารางท่ี 2.10

ต�ร�งที่ 2.9 อัตร�ก�รเรียนต่อระดับมัธยมศึกษ�และอุดมศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2559 – 2563

หมายเหต:ุ (1) อัตราการเรียนต่อของนักเรียน หมายถึง การเปรียบเทียบจำานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ในระดับการศึกษาระดับใด 
      ระดับหนึ่งในปีการศึกษาปัจจุบัน  กับจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ต่ำาลงมาหนึ่งระดับของ 
      ปีการศึกษาที่แล้ว
 (2) อุดมศึกษาปีที่ 1 ไม่นับรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
      ธรรมาธิราช

ที่มา: สถิติการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับก�รศึกษ� 2559 25612560 2562 2563

จำ�นวนผู้จบชั้น ป.6 (คน) 812,934

739,738

897,870

793,457

730,869

578,994

797,031

739,674

596,303

788,350

741,904

565,099

จำ�นวนผู้จบชั้น ม.3 (คน)

จำ�นวนผู้จบชั้น ม.ตอนปล�ย (คน)

อัตร�ก�รเรียนต่อ (ร้อยละ)

เรียนต่อชั้น ม.1 797,370

696,833

541,720

99.26

32.29

448,460

167,975

90.58

81.26

248,373

373,745

58.29

25.20

56.06

793,310

679,130

511,751

99.53

33.50

431,366

179,143

91.81

85.82

247,764

332,608

58.32

30.04

55.78

809,520

674,127

498,557

99.58

33.01

429,937

165,869

91.13

55.53

244,190

332,688

58.12

18.47

37.05

790,042

679,933

498,575

99.57

33.63

434,143

180,582

93.03

86.11

245,790

317,993

59.40

31.19

54.92

783,155

708,606

515,805

99.34

34.10

455,611

183,773

95.51

91.28

252,995

332,032

61.41

32.52

58.76

เรียนต่อชั้น ม.4 / ปวช.1

เรียนต่อชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1

ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1

ม.3 เรียนต่อ ปวช.1

เรียนต่อชั้น ม.4

เรียนต่อชั้น ปวส.1

ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 / ปวช.1 

ม.ปลาย เรียนต่อชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1

เรียนต่อชั้น ปวช.1

เรียนต่อชั้นปริญญาตรีปีที่ 1

ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4

ม.ปลาย เรียนต่อ ปวส. 1

ม.ปลาย เรียนต่อปริญญาตรีปีที่ 1
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2.7) จำานวนสถานศึกษา ครู อาจารย์และผู้เรียนในระบบโรงเรียน ปีีการศึกษา 2554 – 2563

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จำานวนสถานศึกษาและผู้เรียนมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซ่ึึ่งเป็นผลจากอัตราการเกิด

และจำานวนเด็กท่ีลดลง แต่จำานวนครูอาจารย์ไม่เปล่ียนแปลงมากนัก ดังแสดงในตารางท่ี 2.11 

ต�ร�งที่ 2.10  สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยประเภทส�มัญศึกษ� (ม.4 – 6) 

ต่อประเภทอ�ชีวศึกษ� (ปวช.1 – 3) ปีก�รศึกษ� 2558 – 2562

ต�ร�งที่ 2.11 จำ�นวนสถ�นศึกษ� ครู/อ�จ�รย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษ�ในระบบโรงเรียน

 ปีก�รศึกษ� 2554 – 2563

หมายเหตุ : ไม่รวมจำานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสาขาวิชาอื่น
ที่มา: สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2563)

 ที่มา: สถิติการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564)

ปีก�รศึกษ�

2558 1,358,798

1,287,979

1,249,886

1,233,813

1,217,449

655,314 2,014,112 67  :  33

66  :  34

65  :  35

65  :  35

65  :  35

652,091 1,940,070

659,874 1,909,760

654,940 1,888,753

659,511 1,876,960

2559

2560

2561

2562

ประเภทส�มัญศึกษ� 

(ม.4-6)

ประเภทส�มัญศึกษ� 

(ม.4-6)
ประเภทอ�ชีวศึกษ� 

(ปวช.1-3)

ประเภทอ�ชีวศึกษ� 

(ปวช.1-3)
รวม :

ปีก�รศึกษ� ครู/อ�จ�รย์ (คน) นักเรียน นิสิต นักศึกษ� (คน)สถ�นศึกษ� (แห่ง)

2558 38,539 669,389 13,385,929

2554 38,383 696,231 13,954,735

2559 38,629 660,609 13,205,484

2555 38,455 691,472 13,931,095

2560 38,258 630,114 13,114,315

2556 38,010 692,843 13,606,743

2561 38,356 695,995 13,021,615

2557 38,069 641,793 13,362,513

2562 37,981 756,573 12,776,496

2563 37,802 665,405 12,590,349
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2.8) จำานวนผู้เรียนท่ีออกกลางคันและเหตุผลการออกกลางคัน

ในช่วงปี 2558 – 2562 จำานวนผู้เรียนท่ีออกจากการเรียนกลางคันท่ีจำานวนสูงอยา่งเห็นได้ชัด ในปี 2561 

และลดลงมากในปี 2562 ดังแสดงในตารางท่ี 2.12 ส่วนสาเหตุการออกกลางคันนั�น ในช่วงปี 2559 – 2561  

ส่วนใหญ่นักเรียนจะอพยพตามผู้ปกครองทำาให้ต้องออกจากสถานศึกษา แต่ในปี 2562 พบว่า เหตุผลหลักท่ีนักเรียน 

ต้องออกกลางคัน คือ การหาเลี�ยงครอบครัว ซ่ึึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ียากจนลง ดังแสดง 

ในตารางท่ี 2.12 และ 2.13         

ที่มา : สถิติการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564) 

ต�ร�งที่ 2.12 จำ�นวนผู้เรียนที่ออกกล�งคัน จำ�แนกต�มชั้นปี

ระดับชั้น 2558 2559 2560 2561 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1 325

203

154

163

217

251

1,313

792

911

1,134

2,837

617

446

354

1,417

5,567

231

125

129

117

148

180

930

622

639

802

2,063

496

293

256

1,045

4,038

280

186

161

169

209

242

1,247

872

962

954

2,788

543

479

320

1,342

5,377

452

262

240

252

266

284

1,756

969

1,305

1,333

3,607

1,496

1,427

1,385

4,308

9,671

15

7

13

24

29

33

121

245

236

200

681

310

208

146

664

1,466

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมประถมศึกษา

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ : คน
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ต�ร�งที่ 2.13 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกล�งคัน จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�และส�เหตุ 

ปีก�รศึกษ� 2559 – 2562

หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ.
ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ้างถึงใน สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2564)

ปี

การศึกษา

ระดับชั้น

รวมทุกชั้น 4

3.9

3.4

2.7

2.6

4

5.5

1.2

5.4

3.3

1.7

3.4

4

1.7

1.8

3.8

23.8

21.8

18

24.9

14.7

28.4

22.8

11.8

26.3

21.9

9.6

23.5

16.7

28.1

30.2

18.8

11.1

9.4

9

10

4.3

13.3

12.7

1.9

10.7

13.7

3.3

10.5

10

3.3

9.1

12.2

18.7

21.8

23

23

10.2

21.9

20.1

9.2

26.1

24.5

8.3

23.2

28.8

15.7

28.5

18.7

0.5

0.5

0.6

0.6

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.6

0.2

0.7

0.6

0.8

0.9

0.3

1.5

2.1

1.7

2.5

2.9

1.2

0.9

3.8

1.6

1.5

3.2

1.6

1.2

6.6

2.2

2

28.4

27.5

25.9

13.7

58.1

20.3

18

67.2

17.4

12

66.5

24.6

10.5

35.5

16.7

6.6

11.9

13

18.5

22.6

6.8

10.5

19.5

4.4

21.1

22.6

71

12.5

28.2

8.3

10.6

37.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

รวมทุกชั้น

รวมทุกชั้น

รวมทุกชั้น

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

2559

2560

2561

2562

ฐานะ 
ยากจน

มีปัญหา 
ครอบครัว

ต้องคดี 
ถูกจับ

เจ็บป่วย 
อุบัติเหตุ

อพยพตาม 
ผู้ปกครอง

หาเลี้ยง 
ครอบครัว

กรณีอื่น ๆ รวมมีปัญหาใน 

การปรับตัว

สมรสแล้ว

หน่วย : ร้อยละ
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2.1.2 โอกาสทางการศึกษา (Educational Opportunity)

โอกาสทางการศกึษา หมายถึง การให้โอกาส ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกกลุ่มได้รับการศึกษา

ขั�นพื�นฐานและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและเป็นธรรม 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีให้ความสำาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีกฎหมายแม่บท 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองสิทธิในการได้รับการศึกษาโดยกำาหนดใหเ้ป็นหน้าท่ี 

ของรัฐ ดังปรากฏิมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รบัการศึกษาเป็ีนเวลาสิบสองปีี ต้ังแต่ก่อน

วัยเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคับอย่างมีคุณภาพโดยไมเ่ก็บค่าใช้จ่าย” อยา่งไรก็ดี ในความเป็นจริง กฎหมาย

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากเด็กแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างหลากหลาย ทั�งด้านร่างกาย 

อารมณ์์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ครอบครัว ภูมิหลังและเศรษฐฐานะท่ีไม่อาจเข้ารับการศึกษาหรือพัฒนา 

ได้ทัดเทียมผู้อ่ืน หรือเรียกว่ามีความเหล่ือมลำ�าน่ันเอง

ความเหล่ือมลำ�าดังกล่าว มักปรากฏิอยู่ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเปราะบาง ท่ีเผชิญกับสภาพความไม่พร้อม 

ด้านต่าง ๆ จำาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเด็กท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กพิการ ซึ่ึ่งรัฐต้องเข้าไปดูแลและ 

จัดการศึกษาให้อย่างท่ัวถึง ดังมีสถิติและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี�

1) จำานวนผู้เรียนด้อยโอกาสท่ีได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ความด้อยโอกาสเป็นผลจากสภาพการณ์์และปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเด็กต้องเผชิญ และต้องได้รับความช่วยเหลือ 

อย่างเร่งด่วน ภาวะด้อยโอกาสท่ีเด็กไทยต้องเผชิญมากท่ีสุด คือ ความยากจน ซ่ึึ่งในปี 2563 มีตัวเลขนักเรียน

ด้อยโอกาสในภาพรวมจำานวน 3,465,740 คน ในจำานวนนี�เป็นกลุ่มเด็กยากจนจำานวน 3,441,773 คน  

และมากกวา่คร่ึงของกลุ่มนี�เรียนในระดบัประถมศกึษา ดังนั�น รัฐจึงต้องหาวิธีการท่ีจะเข้าไปดูแลสนับสนุนส่งเสริม 

ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของ 

โควิด – 19 ท่ีซึ่ำ�าเติมปัญหาความยากจนของเด็กและครอบครัวให้ทวีความรุนแรงยิง่ขึ�น รวมทั�งสภาวการณ์์อ่ืน ๆ   

ท่ีเป็นปัญหาส่วนตนหรือปัญหาสังคม เช่น เด็กกำาพร้า ชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีถูกทอดทิ�ง เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีถูกบังคับให้ 

ขายแรงงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 2.14
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ต�ร�งที่ 2.14 จำ�นวนผู้เรียนด้อยโอก�สได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� 

และประเภทคว�มด้อยโอก�ส 

ที่มา: สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       อ้างถึงใน สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2564)

ประเภท

คว�มด้อยโอก�ส

2562 2563

ก่อน 
ประถม 
ศึกษา

ก่อน 
ประถม 
ศึกษา

ประถม 
ศึกษา

เด็กถูกบังคับ 
ให้ขายแรงงาน

เด็กเร่ร่อน

เด็กยากจน

เด็กถูกทอดทิ้ง

ชนกลุ่มน้อย

กำาพร้า

เด็กอยู่ใน 
ธุรกิจทางเพศ

เด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคเอดส์

เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด

เด็กในสถานพินิจ

เด็กที่ถูกทำาร้ายทารุณ

ทำางานรับผิดชอบตนเอง 
และครอบครัว

อื่น ๆ

257

22

3,152

256

287

180

7,313

621

309

15,173

2,910

37

12

5

520

23

10

26

872

56

42

1,902

1,254

16

181

6

1,359

138

151

93

4,079

167

66

8,400

283

-

7

4

199

7

48

5

495

46

25

900

87

1,002

19

7

869

98

38

22

1,179

74

70

1,778

764

1,086

20

3

293

18

93

8

908

238

85

1,694

107

-

83

24

2,615

228

213

78

4,419

246

165

9,014

1,859

5,023

44

8

980

77

33

53

1,454

160

116

3,177

1,266

21

53

8

1,157

106

119

40

2,165

96

43

5,237

188

2,823

4

5

390

17

8

11

580

30

27

1,099

820

112

ประถม 
ศึกษา

รวม

รวม 3,659,258

3,628,741

488,582

485,115

2,011,920

1,996,997

881,320

873,931

277,436

272,698

3,465,740

3,441,773

464,060

461,235

1,912,147

1,900,112

810,167

804,163

279,366

276,263

รวม
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย

หน่วยนับ : คน
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ระบุสถานการณ์์ความเหล่ือมลำ�าทางการศึกษา  

หลังการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในช่วงภาคเรียนท่ี 1/2563 พบว่า ปัญหาการเข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษาของไทยเพ่ิมขึ�นมาก โดยจากการสำารวจของ กสศ. พบว่า ประเทศไทยมีนักเรียนยากจนด้อยโอกาส 

2.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของนักเรียนทั�งหมด ในกลุ่มนี�เป็นเด็กนอกระบบโรงเรียน (ช่วงอายุ 6 – 14 ปี) 

จำานวน 4.3 แสนคน และพบอีกว่า คุณ์ภาพของโรงเรียนในชนบทนั�นมีลักษณ์ะการให้บริการการศึกษาล้าหลังไป  

2 ปีการศึกษาเม่ือเทียบกับโรงเรียนในเมือง นอกจากนี� ผลกระทบของโควิด – 19 ส่งผลให้มีนักเรียนยากจนจำานวน 

1.7 ล้านคน โดยมีนักเรียนยากจนพิเศษ (รายได้เฉล่ียของครัวเรือนยากจนพิเศษในปีท่ีผ่านมาประมาณ์ 1,337 บาท

/คน/เดือน) 1 ล้านคน ซ่ึึ่งสูงกว่าภาคเรียนท่ี 2/2562 มากกว่า 2.4 แสนคน และมี 3 แสนคนท่ีเส่ียงหลุดออก

นอกระบบการศึกษา และเพราะความยากจนทำาให้ช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กยากจน

ห่างกับคนรายได้ปานกลางถึง 20 เท่า หรือในเด็กยากจนค่าเฉล่ียท่ีมีโอกาสในการศึกษาต่อระดับชั�นอุดมศึกษา

มีเพียงร้อยละ 5 ต่อรุ่นเท่านั�น ข้อมูลดังแผนภาพท่ี 2.1

2) จำานวนนักเรียนท่ีมีความพิการ

จำานวนนักเรียนพิการในปี 2563 มีจำานวน 405,635 คน เพ่ิมจำานวนขึ�นจากปี 2562 มากกว่าห้าหม่ืนคน

ส่วนใหญ่เป็นความพิการท่ีเกิดจากปัญหาหรือความบกพร่องในการเรียนรู้ และเด็กพิการร้อยละ 75 เรียนอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา รายละเอียดดังตารางท่ี 2.15

แผนภาพที่ 2.1 ภาพรวมสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาปัจจุบันที่สำารวจโดย กสศ.
ที่มา : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2563)      
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2.1.3 คุณภาพการศึกษา (Quality)

โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับ

ท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในด้านคุณ์ภาพการศึกษาของไทย กลับเป็นประเด็นท่ีทุกฝ่้ายสนใจและแสดงความกังวล 

มาโดยตลอด เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมา ผลการจัดการศึกษาทั�งในระดับสถานศึกษา ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ยังอยู่ระดับตำ่าและรั�งท้ายเม่ือเทียบกับมาตรฐานสากล จึงเป็นความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐและทุกภาคส่วน 

ต้องร่วมมือกันยกระดับคุณ์ภาพการศึกษาโดยเร็ว โดยมีผลการจัดการศึกษาในเชิงคุณ์ภาพในระดับการศึกษา

และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี�

ต�ร�งที่ 2.15 จำ�นวนนักเรียนพิก�ร จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� และประเภทคว�มพิก�ร

ประเภท

คว�มพิก�ร

2562 2563

ก่อน 
ประถม 
ศึกษา

ก่อน 
ประถม 
ศึกษา

ประถม 
ศึกษา

บกพร่องทางการเห็น

ปัญหาทางการเรียนรู้

พิการซ้อน

บกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลออทิสติก

บกพร่องทางการได้ยิน

บกพร่องทางการพูด/
ภาษา

บกพร่องทางร่างกาย/
สุขภาพ

ปัญหาทางพฤติกรรม/
อารมณ์

1,833

22

26,483

6,900

286,083

2,524

6,619

6,191

121

5

1,511

273

2,486

33

228

367

1,292

6

17,540

4,922

229,953

2,109

4,767

4,606

59

4

668

406

365

153

556

129

444

7

6,916

1,440

69,930

266

1,246

1,081

93

3

751

539

419

207

620

201

1,991

24

26,161

6,684

340,808

2,610

7,675

6,362

327

8

6,681

1,166

53,225

175

1,004

1,017

1,211

8

16,731

4,208

265,956

2,146

5,342

4,838

277

5

1,846

630

4,557

45

531

314

ประถม 
ศึกษา

รวม

รวม 349,272

8,539

3,595

448

273,981

6,829

65,675

1,075

6,021

187

405,635

9,419

2,937

353

309,856

7,461

83,618

1,366

9,224

239

รวม
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย

หน่วยนับ : คน

ที่มา : สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายงานใน สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2564)
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1) อัตราการอ่านของคนไทย

ผลสำารวจการอ่านของประชากร ประจำาปี 2561 ซ่ึึ่งจัดทำาโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำานักงาน

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้สำารวจกลุ่มตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนท่ัวประเทศ พบว่า คนไทยอายุ 6 ปี 

ขึ�นไป มีอัตราการอา่นร้อยละ 78.8 หรอืกว่า 49.7 ล้านคน เพ่ิมขึ�นจากร้อยละ 77.7 ในการสำารวจในป ี2558 และ

พบว่าคนไทยใช้เวลาในการอ่านเฉล่ีย 80 นาทีต่อวัน เพ่ิมขึ�นจากการสำารวจครั�งท่ีผ่านมาซ่ึึ่งอยู่ท่ี 66 นาทีต่อวัน

จังหวัดท่ีมีการอ่านมากท่ีสดุ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 92.9) โดยส่ือท่ีนิยมอ่านมากท่ีสดุยงัคงเป็น

หนังสือในรูปแบบของหนังสือเล่ม รองลงมาคือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึึ่งมีสัดส่วนการอ่านใกล้เคียงกับหนังสือรูปเล่ม

สะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการอ่านคนไทยในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัล และมีส่ือหลากหลายให้เลือก ทั�งส่ือออนไลน์ เว็บไซึ่ต์ อีบุ�ค แอพพลิเคช่ัน ซีึ่ดี และอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม  

การท่ีคนไทยท่ีไม่อ่านหนังสืออีกร้อยละ 21.2 ยังถือเป็นอีกหน่ึงโจทย์สำาคัญของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่ง

ดำาเนินการพัฒนา มีข้อมูลดังแผนภาพต่อไปนี�

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน

คุณ์ภาพของการจัดการศึกษา ส่วนหน่ึงสามารถพิจารณ์าได้จากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซ่ึึ่งในช่วงท่ีผ่านมายังอยูใ่นระดับท่ีน่ากังวล

เน่ืองจากค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า โดยเฉพาะในวิชาท่ีสัมพันธ์กับสมรรถนะ 

ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น คณิ์ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือในสมรรถนะการส่ือสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ซ่ึึ่งเป็น 

ความสามารถท่ีสำาคัญจำาเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 ข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 2.16

แผนภาพที่ 2.2 พฤติกรรมการอ่านของคนไทย
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ (2562)
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3) ปีีการศึกษาเฉล่ียของปีระชากรไทยวัยแรงงาน

ปีการศกึษาเฉล่ียของประชากรไทยวัยแรงงาน (กลุ่มอาย ุ15 – 59 ปี) ซ่ึึ่งเปน็ผู้อยูใ่นกำาลังแรงงานปจัจุบัน 

หรือเป็นผู้ถูกจัดจำาแนกอยูใ่นประเภทกำาลังแรงงานตามการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ�น

ทุกปี โดยเฉล่ีย 0.1 ปี ตั�งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2563 ซ่ึึ่งใน พ.ศ. 2563 มีจำานวนปีการศึกษาเฉล่ียเท่ากับ 

9.86 ปี หรือมีการศึกษาอยูใ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประชากรไทยกลุ่มอายุ 15-39 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีกระทรวงศึกษาธิการสามารถพัฒนาส่งเสริมเพ่ือ 

ต�ร�งที่ 2.16 ผลทดสอบท�งก�รศึกษ� จำ�แนกต�มร�ยวิช�และระดับก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2559 – 2563

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลของสำานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ที่มา: สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564)

ปีก�รศึกษ�
วิช�ระดับชั้น

ประถมศึกษ�ปีที่ 6

มัธยมศึกษ�ปีที่ 3

มัธยมศึกษ�ปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยรวม

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2561

43.14 

37.50

35.02 

2560

39.79

34.33 

33.23

2563

42.13 

36.03

33.78

2559

43.19

38.29

34.48 

2562

37.99

36.30 

32.34 

41.22 

34.99 

31.62 

35.89 

40.47 

29.31 

24.88 

34.59 

31.80 

27.76 

52.98 

46.36 

52.29 

39.12

32.28

29.37

34.70

37.12

26.30

24.53

36.34

30.45

28.31

46.58

48.29

49.25

39.93 

36.10 

30.51 

35.16 

37.50 

30.04 

30.72 

39.24 

29.45 

31.41 

55.90 

54.42 

47.31 

35.55

30.07

29.20

35.70

32.90

26.73

25.41

34.42

33.25

29.20

49.07

55.14

42.21

38.78 

29.89 

32.68 

35.93 

29.99

25.46 

26.04 

43.55 

34.38

29.94 

56.20 

54.29 

44.36 

หน่วย : ร้อยละ
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ยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ท่ีสามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาให้สูงขึ�น เพ่ือสร้างโอกาสให้เพ่ิมพูนความรู้ และ

เพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยในปี 2563 มีปีการศึกษาเฉล่ีย เท่ากับ 10.97 ปี และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ�นโดยเฉล่ียปีละ 0.07 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 59 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีดำาเนินการพัฒนาให้ความรู้ท่ีไม่เน้น 

การเพ่ิมวุฒิการศึกษาแต่เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านอ่ืน ๆ  เช่น การให้ความรู้ในการอบรมทกัษะอาชีพ 

โดยในปี 2563 มีปีการศึกษาเฉล่ีย เท่ากับ 8.59 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ�นโดยเฉล่ียปีละ 0.16 ปี ดังข้อมูลในแผนภาพท่ี 

2.3 และ 2.4

นอกจากนี� เม่ือจำาแนกจำานวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยวัยแรงงานตามภูมิภาค ในปี 2563  

โดยเฉล่ียแต่ละภาคมีการศึกษาอยูใ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และมีแนวโน้ม 

สูงขึ�นทุกภูมิภาค ซ่ึึ่งกรุงเทพมีจำานวนปีการศึกษาเฉล่ียสูงท่ีสุด 11.76 ปี รองลงมาเป็นภาคกลาง 10.08 ปี 

ภาคใต้ 9.63 ปี ภาคเหนือ 9.18 ปี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.02 ปี ตามแผนภาพท่ี 2.5

แผนภาพที่ 2.3 จำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2558 – 2563
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)

แผนภาพที่ 2.4 จำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 – 2563
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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4) ระดับการศึกษาของปีระชากรไทยวัยแรงงาน

ประชากรไทยวัยแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดับประถมศึกษา และมีแนวโน้มสูงขึ�นทุกปีในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา กล่าวคือ ในปี 2561 ประชากรไทยมีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็น 

ร้อยละ 32.79 และในป ี2563 ลดลงเหลอืเท่ากับร้อยละ 30.21 ส่วนประชากรไทยวัยแรงงานท่ีมีการศึกษาอยูใ่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2561 มีร้อยละ 20.04  เพ่ิมขึ�นเป็นร้อยละ 20.48 ในปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในปี 2561 มีร้อยละ 21.21 เพ่ิมขึ�นเป็นร้อยละ 22.16 ในปี 2563 และระดับอุดมศึกษาในปี 2561  

มีร้อยละ 22.68 เพ่ิมขึ�นเป็นร้อยละ 24.23 ในปี 2563 ดังแผนภาพท่ี 2.6

                     

แผนภาพที่ 2.5 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวัยแรงงานจำาแนกตามภูมิภาค
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนภาพที่ 2.6 ร้อยละของระดับการศึกษาของประชากรไทยวัยแรงงาน พ.ศ. 2563
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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2.2 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของปีระเทศึไทย
ความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ เป็นข้อมูลสำาคัญอีกประการหน่ึงท่ีบ่งชี�ถึงสภาพ ทิศทางและ 

แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ และแสดงถึงวิกฤต โอกาส จุดแข็งและจุดด้อยในด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้ 

เป็นข้อมูลในการพฒันาประเทศใหเ้จริญก้าวหนา้ ก้าวทัน และอยูร่ว่มกับนานาประเทศไดอ้ยา่งปกตสุิข ในป ี2563 

ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันทั�งในด้านการศึกษาและด้านท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงผลถึงการศึกษา

ดังนี�  

2.2.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของปีระเทศไทย

สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดทำารายงาน  

The World Competitiveness Yearbook (WCY) 2020 ประกาศผลการจดัอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านต่าง ๆ ของประเทศท่ัวโลกในปี 2563 โดยการจัดอันดับจะพิจารณ์าจากปัจจัยหลักท่ีสำาคัญ 4 ด้าน คือ 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) (2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 

Efficiency) (3) ประสทิธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ (4) โครงสรา้งพื�นฐาน (Infrastructure) 

ซ่ึึ่งประเมินครอบคลุมข้อมูลโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและส่ิงแวดล้อม รวมถึงปัจจัย

ด้านการศึกษา และพบว่า ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 29  

มีอันดับลดลง 4 อันดับ (จากอันดับท่ี 25 ในป ี2562) ผลท่ีลดลงอาจสบืเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 

ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ ดังแผนภาพท่ี 2.7 

แผนภาพที่ 2.7 ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2563
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)
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เม่ือพิจารณ์าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิึ่ฟิิก 14 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการ

แข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับท่ี 29 เป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคนี� ดังแผนภาพท่ี 2.8

หากเปรียบเทียบแนวโน้มสมรรถนะการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอาเซีึ่ยน 5 ประเทศท่ีร่วมใน 

การจัดอันดับของ IMD ช่วงปี 2559 – 2563 พบว่า ประเทศไทยยังคงมีสมรรถนะในการแข่งขันเป็นอันดับ 3  

ในอาเซีึ่ยน รองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีึ่ย ดังแผนภาพท่ี 2.9 

แผนภาพที่ 2.8 แนวโน้มสมรรถนะในภาพรวมของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2559 – 2563

ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)

แผนภาพที่ 2.9 แนวโน้มสมรรถนะในภาพรวมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน ปี 2559 – 2563
ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)
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2.2.2 ความสามารถในการแข่งขันของปีระเทศไทย จำาแนกตามปัีจจัยหลัก และปัีจจัยย่อย

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จำาแนกตามกลุ่มปัจจัยหลัก 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน

โครงสร้างพื�นฐานอยูอั่นดับท่ี 44 ดีขึ�น 1 อันดับ  ส่วนปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและปัจจัยหลักด้าน

ประสทิธิภาพของภาครฐัมีอันดับลดลง โดยปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกจิยังคงเป็นปัจจัยท่ีประเทศไทย

มีอันดับดีท่ีสุดคืออยู่ในอันดับท่ี 14 ส่วนปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับลดลง อย่างไรก็ดี  

ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจมีอันดับดีขึ�น 4 อันดับ (อันดับ 23) ดังตารางท่ี 2.17

เม่ือพิจารณ์าปัจจัยหลักและปัจจัยยอ่ยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา พบว่า ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื�นฐาน

เก่ียวข้องมากท่ีสุด เน่ืองจากโครงสร้างพื�นฐานประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื�นฐานท่ัวไป  

ด้านโครงสร้างพื�นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และ

ด้านการศึกษา ดังมีรายละเอียดความสามารถในการแข่งขันในแต่ละด้าน ดังนี�

1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของปีระเทศไทย 

ในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื�นฐานอยู่ในอันดับท่ี 44  

มีอันดับดีขึ�น 1 อันดับจากปีท่ีผ่านมา ทั�งนี� ด้านโครงสร้างพื�นฐานประเทศไทยมีปัจจัยย่อยท่ีเป็นปัจจัยเกื�อหนุน  

คือ ด้านสาธารณู์ปโภคพื�นฐานท่ีอัตราการพ่ึงพิงของประชากรตำา่ และด้านโครงสร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีจำานวน 

ผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G และ 4G มีจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนท่ีเป็นตัวฉุดรั�งด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

ได้แก่ ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยด้านการศึกษาต้องเร่งปรับปรุงในเร่ืองงบประมาณ์

ด้านการศึกษาต่อ GDP มีจำานวนน้อย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีจำานวนมาก และอัตราการ

เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีจำานวนน้อยลง เป็นต้น ดังแผนภาพท่ี 2.10

ที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)

ต�ร�งที่ 2.17 อันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย ปี 2559 – 2563 จำ�แนกต�มปัจจัยหลัก

ปัจจัยหลัก
ปี 2559 

(61 ประเทศ)

28

13

23

25

49

30

10

22

25

48

27

10

20

25

49

25

8

20

27

45

29

14

23

23

44

ปี 2560 

(63 ประเทศ)

ปี 2561 

(63 ประเทศ)

ปี 2562 

(63 ประเทศ)

ปี 2563 

(63 ประเทศ)

อันดับที่ของภ�พรวม

ปัจจัยหลักที่ 1 สมรรถะทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยหลักที่ 2 ประสิทธิภาพภาครัฐ

ปัจจัยหลักที่ 3 ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ

ปัจจัยหลักที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน
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2) ความสามารถในแข่งขันของปีระเทศไทย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา

ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านโครงสร้างพื�นฐานด้านการศึกษา 

แม้จะดีขึ�นหน่ึงอันดับเม่ือเทียบกับปี 2562 แต่เม่ือพิจารณ์าในภาพรวมยงัน่ากังวล เน่ืองจากประเทศไทยอยูอ่นัดับท่ี 

55 จาก 63 ประเทศ สถานการณ์์นี�เห็นได้ชัดเจนจากความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

ทั�งในส่วนของสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองท่ียังมีปัญหาด้านอุปกรณ์์ เคร่ืองมือดิจิทัลและเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตดังตารางท่ี 2.18

แผนภาพที่ 2.10 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ
ที่มา : สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)

ต�ร�งที่ 2.18  ผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย 

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รศึกษ� (Education Infrastructure) พ.ศ. 2554 – 2563

ข้อมูล: IMD World Competitiveness Yearbook 2004 – 2020
แหล่งที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) 
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3) ความสามารถในการแข่งขันของปีระเทศไทย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื�นฐานด้านวิทยาศาสตร์แม้จะ 

ลดลงหน่ึงอันดับเม่ือเทียบกับปี 2562 แต่เม่ือพิจารณ์าในภาพรวม ยงัคงต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ�น เน่ืองจากวิทยาศาสตร์ 

เป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมของประเทศ ดังข้อมูลในตาราท่ี 2.19

4) ความสามารถในการแข่งขันของปีระเทศไทย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยอียูอั่นดับท่ี 

34 ซ่ึึ่งเป็นอันดับท่ีดีท่ีสุดนับตั�งแต่มีการจัดอันดับของ IMD  ทั�งนี� อาจเน่ืองจากในปี 2563 ไทยได้มีการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านดิจิทัลรองรับการทำางานจากบ้าน (Work From Home) การเรียนการสอน และการประชุมผ่าน

ระบบออนไลน์มากขึ�น ตามข้อมูลในตารางท่ี 2.20

 

ต�ร�งที่ 2.19  ผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย 

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ (Scientific Infrastructure) พ.ศ. 2554 – 2563

ข้อมูล: IMD World Competitiveness Yearbook 2004 – 2020
แหล่งที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) 
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2.3 ข้อมูลสถิติด้้�นอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับก�รจััด้ก�รศึึกษ�
2.3.1 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรไทย

สำานักงานสถิตแิห่งชาติและกระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้สำารวจความต้องการในการพัฒนา

ขีดความสามารถของคนไทยท่ีมีอายุ 15 ปีขึ�นไป พบว่า ในภาพรวมความต้องการยังมีจำานวนตำ่ามากในทุกกลุ่ม

อาย ุโดยกลุ่มอาย ุ60 ปีขึ�นไป และกลุ่มอาย ุ55 - 60 ปี มีสัดส่วนความตอ้งการตำ่ามากซ่ึึ่งอาจเน่ืองมาจากวยั และ

เนื�อหาหรือรูปแบบการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไปและเน้นทางด้านเทคโนโลยีมากขึ�นดังตารางท่ี 2.21

ต�ร�งที่ 2.20  ผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย 

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) พ.ศ.  2554 – 2563

ข้อมูล: IMD World Competitiveness Yearbook 2004 – 2020
แหล่งที่มา: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) 

ประเทศ 2554

26

6

3

18

52

32

54

59

2558

23

9

2

5

44

36

53

61

2556

21

5

3

13

47

40

54

60

2560

19

15

1

20

36

42

54

61

2562

20

13

1

15

38

44

49

63

2555

24

4

3

16

50

46

55

59

2559

10

12

1

23

42

41

54

61

2557

17

4

2

5

41

45

51

60

2561

13

18

2

24

36

46

57

63

2563

31

8

1

17

34

48

53

63

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

ไต้หวัน

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

รวมประเทศทั้งหมด



ภาพรวมสภาวะการศึกษาไทยในปี 2563 53

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2564)

ต�ร�งที่ 2.21 จำ�นวนประช�กรอ�ยุ 15 ปีขึ้นไปทั่วร�ชอ�ณ�จักรที่มีคว�มต้องก�รพัฒน� 

ขีดคว�มส�ม�รถจำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุ 
หน่วยนับ : คน

คว�มต้องก�รพัฒน�

ขีดคว�มส�ม�รถ

รวม

ต้องก�รฯ

ไม่ต้องก�รฯ

ยอดรวม

ยอดรวม

ยอดรวม

15-24

15-24

15-24

45-54

45-54

45-54

25-34

25-34

25-34

55-59

55-59

55-59

35-44

35-44

35-44

60 ขึ้นไป

60 ขึ้นไป

60 ขึ้นไป

55,471,907

4,055,064

51,416,843

9,613,310

1,095,804

8,517,506

10,821,310

798,085

10,023,225

9,581,780

832,701

8,749,079

4,373,809

249,316

4,124,493

10,393,644

876,951

9,516,693

10,688,054

202,206

10,485,848

56,159,496

4,757,109

51,402,387

9,491,744

1,192,088

8,299,656

10,903,695

1,010,155

9,893,540

9,515,418

999,834

8,515,584

4,623,612

304,720

4,318,892

10,051,161

953,607

9,097,554

11,573,866

296,705

11,277,161

55,828,548

5,030,928

50,797,620

9,565,362

1,281,483

8,283,879

10,787,802

990,052

9,797,750

9,531,078

1,080,202

8,450,876

4,446,102

311,402

4,134,701

10,371,569

1,130,723

9,240,846

11,126,634

237,066

10,889,568

56,465,172

4,728,428

51,736,745

9,397,821

1,123,913

8,273,908

10,890,103

1,004,873

9,885,230

9,527,226

973,356

8,553,870

4,725,536

363,089

4,362,446

9,890,462

933,869

8,956,592

12,034,025

329,327

11,704,698

56,745,815

4,492,245

52,253,570

9,291,027

896,432

8,394,595

10,776,043

1,013,368

9,762,675

9,551,280

933,177

8,618,103

4,839,281

375,266

4,464,015

9,782,055

906,471

8,875,584

12,506,129

367,531

12,138,598

กลุ่มอ�ยุ 2560 25622559 2561 2563
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2.3.2 งบปีระมาณด้านการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีเพ่ือการจัดการศึกษาการศึกษา เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลโดยตรง

ต่อการพัฒนาศักยภาพของของทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในช่วงหลายปี 

ท่ีผ่านมา การจัดสรรงบประมาณ์ด้านการศึกษาของไทย อยูใ่นระดับท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

แม้สัดส่วนการจัดสรรจะลดลงทุกปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึึ่งอาจเกิดจากจำานวนผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 

ท่ีลดลง และสถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ท่ีรัฐจำาเปน็ต้องจัดสรรงบประมาณ์เพ่ิมเตมิในด้านเศรษฐกจิ 

และสาธารณ์สุข แต่ก็ยังนับว่าสูงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน

1) งบปีระมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา งบประมาณ์รายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP ของประเทศมีแนวโน้มลดลงตามลำาดับ 

(จากร้อยละ 3.8 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 2.9 ในปี 2564) ตามข้อมูลในตารางท่ี 2.22

ต�ร�งที่ 2.22 งบประม�ณร�ยจ่�ยด้�นก�รศึกษ�ต่อ GDP และงบประม�ณด้�นก�รศึกษ�ต่อ

งบประม�ณแผ่นดินประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 – 2564

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจำาปีงบประมาณ 2535 – 2564 สำานักงบประมาณ
แหล่งที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2564)

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประม�ณ
ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมภ�ยใน

ประเทศ (GDP)

งบประม�ณ 

แผ่นดิน

งบประม�ณ 

ด้�นก�รศึกษ�

ร้อยละของ 

งบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี

ร้อยละของ 

งบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยด้�นก�ร

ศึกษ�ต่อ GDP

2559 14,366,557

15,228,600

16,457,300

17,003,400

15,947,700

16,824,800

2,720,000

2,923,000

3,050,000

3,000,000

3,200,000

3,285,963

20.2

18.4

17.2

17.0

15.4

14.7

549,708.1

536,732.0

523,569.4

510,427.0

493,822.7

482,764.5

3.8

3.5

3.2

3.0

3.1

2.9

2562

2560

2563

2561

2564
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2) งบปีระมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำาแนกตามระดับการศึกษา

หากพิจารณ์างบประมาณ์รายจ่ายด้านการศึกษาในระดับและประเภทต่าง ๆ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

พบว่า ลดลงตามลำาดับทุกด้าน โดยด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษาซ่ึึ่งเป็นด้านท่ีสำาคัญและส่งผล 

ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้รับการจัดสรรลดลงมากท่ีสุด รายละเอียดดังตารางท่ี 2.23

จากข้อมูลสถิติทางด้านงบประมาณ์ทางการศึกษาซ่ึึ่งมีแนวโน้มลดลงทุกปี แม้ว่าจำานวนผู้เรียนจะลดลง

สัมพันธ์กับอัตราการเกิดท่ีลดลง ซ่ึึ่งอาจส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ์ แต่เม่ือพิจารณ์าจากความสำาคัญจำาเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศในโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วทั�งทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเม่ือเผชิญกับสภาวการณ์์และผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของโควิด – 19 ท่ีทำาให้ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ รัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ต้องสนับสนุนการจัดปัจจัยพื�นฐานด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์์ทางเทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟิอร์ม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หรือ WiFi ให้ท่ัวถึงผู้เรียนทุกคน การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องให้มีทักษะในการใช้และ 

ต�ร�งที่ 2.23 งบประม�ณร�ยจ่�ยด้�นก�รศึกษ� จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�

 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 – 2564

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจำาปีงบประมาณ 2535 – 2564 สำานักงบประมาณ
แหล่งที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2564)

2562

2560 376,124.3

325,295.8

347,778.5

341,669.8

329,732.5

3,116.8

3,780.4

2,688.4

2,447.1

2,211.0

1,455.3

6,964.1

3,420.5

779.0

260.4

112,975.0

108,340.9

101,832.7

100,653.0

102,269.9

15,219.8

47,466.3

10,365.8

10,804.4

12,217.3

27,840.8

31,721.9

44,341.1

37,469.4

36,073.4

536,732.0

523,569.4

510,427.0

493,822.7

482,764.5

2563

2561

2564

ปีงบประม�ณ
ระดับก่อน 

วัยเรียน 

ประถมศึกษ�

และ

มัธยมศึกษ�

ระดับ

อุดมศึกษ�

ก�รบริก�ร

สนับสนุนก�ร

ศึกษ�
ก�รศึกษ�อื่น

ก�รศึกษ�

ไม่กำ�หนด

ระดับ

ก�รวิจัยและ

ก�รพัฒน�

ด้�นก�รศึกษ�

รวม 

ก�รศึกษ�

งบประม�ณร�ยจ่�ยก�รศึกษ�

หน่วย : ล้านบาท
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การจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึึ่งจำาเป็นต้องใช้งบประมาณ์จำานวนมาก การปรับลดงบประมาณ์ทางด้านการศึกษาสำาหรับ 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั�นพื�นฐานและงบประมาณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จึงอาจไม่สอดรับ 

หรือสนองความต้องการจำาเป็นของการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการวางโครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลยหีรือ 

การคิดค้นและวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังนั�นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลจะต้องวางยุทธศาสตร์ 

ด้านงบประมาณ์และลำาดับความสำาคัญให้เหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลภาพรวมสภาวะการศึกษาของไทยในปี 2563 ท่ีได้นำาเสนอสภาพการณ์์ แนวโน้มทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศดว้ยข้อมูลสถิติการศึกษา ดัชนีตัวชี�วัดทางการศึกษาและการจัดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ  ท่ีต่อเน่ืองจากปี 2562 รวมถึงสภาวะท่ีเกิดจากผลกระทบของโควิด – 19 

ในมิติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั�น ได้แสดงให้เห็นถึงสภาวการณ์์ด้านการศึกษาท่ีเกิดขึ�นในระยะเวลาท่ีผ่านมา  

โดยยังมีปัญหาหรือประเด็นสำาคัญหลายด้านท่ีต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ�น เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญใน

การพัฒนาประเทศต่อไป
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แม้ปี พ.ศ. 2563 จะเป็นปีท่ีทุกภาคส่วนของประเทศเผชิญกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

โควดิ – 19 อยา่งรุนแรง ส่งผลใหก้ารดำาเนินงานดา้นต่าง ๆ  หยดุชะงัก ชะลอตวัหรือต้องปรบัเปล่ียนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ดี มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาท่ีสำาคัญหลายด้านท่ียังมี 

การดำาเนนิการทั�งในลกัษณ์ะท่ีทำาต่อเน่ืองกับโครงการหรอืงานเดมิในการพฒันาการศกึษาของประเทศใหก้้าวทัน

การเปล่ียนแปลง และโครงการแนวคิดหรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีริเร่ิมจัดทำาขึ�นด้วยรูปแบบ เทคนิค

วิธีการใหม่ ๆ ท่ีช่วยแก้ปัญหาหรือผ่อนปรนให้สถานการณ์์ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ดีขึ�น ดังจะได้เสนอ

โครงการหรือประเด็นท่ีเป็นจุดเน้นสภาวะการศึกษาไทยท่ีน่าสนใจในปี 2563 ตามลำาดับ ดังนี� 

3.1 (ร่�ง) พระร�ชิบัญญัติก�รศึึกษ�แห่งชิ�ติ พ.ศึ. ...
ความเคล่ือนไหวสำาคัญประการหน่ึงด้านการศึกษาในช่วงปัจจุบัน คือ การร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่ ซ่ึึ่งเป็นการดำาเนินการตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณ์าจกัรไทย พุทธศักราช 2560 

ท่ีกำาหนดหลักการณ์์และเจตนารมณ์์ใหม่ทางการศึกษาไว้ กฎหมายหลักด้านการศึกษาท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบัน คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 

ซ่ึึ่งแม้จะเป็นกฎหมายท่ีกอ่ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหลายประการ  แต่ยงัมีอกีหลายด้านท่ีไม่ได้ดำาเนินการให้

เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบกับในระยะยีสิ่บปีท่ีผ่านมา บริบทของสังคมโลกและการศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว จำาเป็นท่ีประเทศไทยต้องปรับตัว ปรับการจัดการศึกษาให้ทันกับสภาวการณ์์ จึงมีความจำาเป็นต้อง

ยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ�นใหม่

คณ์ะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ยกร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

ซ่ึึ่งเป็นการถอดหลักการและเจตนารมณ์์ของรัฐธรรมนูญออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช ...  มีสาระโดยสรุป ดังนี� 

(1) กำาหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา และเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอยา่งชัดเจน ตามระดบั

ช่วงวัย (7 ช่วงวัย) นักเรียนอายุ 3 – 15 ปี 

(2) ให้มีการศึกษา 3 ระบบ คือ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณ์วุฒิตามระดับ เพ่ือพัฒนาตนเอง และการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ 

(3) กำาหนดว่านอกจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีและสิทธิของบิดา มารดา 

บุพการี ผู้ปกครอง บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับใด ๆ ตามกฎหมายกำาหนด

บทท่� 3

จุัด้เน้นสภ�วะก�รศึึกษ�ไทย
ในปีี 2563
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(4) ให้ความสำาคัญกับสถานศึกษา หลักการพื�นฐาน หลักความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา ภารกิจหน้าท่ี 

กรรมการบริหารสถานศึกษา การได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณ์สถานศึกษา 

(5) ให้มีหลักสูตรฯ ต้นแบบ คู่มือ แนวการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล จัดทำาโดยสถาบัน

หลักสูตรและการเรียนรู้ ให้สถานศึกษานำาไปใช้หรือเป็นแนวจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะเพ่ือพัฒนา 

การศึกษา ให้หน่วยงานรัฐเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือ นำาหลักสูตรฯ สู่การปฏิิบัติเพ่ือให้บรรลุผล

(6) กำาหนดความสำาคัญ บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา กำาหนดให้ครูมี

ภารกิจหน้าท่ี คุณ์ลักษณ์ะท่ัวไปและคุณ์ลักษณ์ะเฉพาะตามช่วงวัยท่ีสอนอย่างชัดเจน รวมถึงกำาหนดการพัฒนา 

ระบบติดตาม ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของครูและบุคลากรด้วย 

(7) ให้มีหน่วยงานในการกำากับ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั�งในพื�นท่ี  

(ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางท่ีตั�งในภูมิภาค) และส่วนกลาง ซ่ึึ่งมีลักษณ์ะโครงสร้างท่ีบูรณ์าการกัน 

(8) ให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน

การศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา

(9) ให้มีคณ์ะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีอำานาจหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบายการศึกษา 

เสนอปรับแก้กฎหมาย เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิิบัติการตามแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรต้นแบบ 

แนวทางพฒันาคุณ์ภาพการศึกษา การประเมนิคุณ์ภาพ กำาหนดงบประมาณ์ อัตรากำาลัง แนวทางการพฒันาข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและกำากับดูแลการศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)  

ปี 2563 เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. โดยหลังจากท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ.) ได้ส่งร่าง พรบ.ฯ ให้คณ์ะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแก้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องร่วมแสดงความคิด

เห็นในประเด็นต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย และได้สรุปร่างเสนอต่อคณ์ะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ แต่เน่ืองจาก

ยังมีข้อคัดค้านในบางประเด็นจากกลุ่มบุคคลและองค์กรทางการศึกษา คณ์ะรัฐมนตรีจึงส่งร่างกฎหมายกลับให้ 

เพ่ือรับฟัิงความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข สกศ. ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์์ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ โดยมี

หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณ์วุฒิเข้าร่วมพิจารณ์าประเด็นท่ียังมี 

ความเห็นไม่ตรงกันและประเด็นสำาคัญอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วย (มติชนออนไลน์, 2563)  

ความเคล่ือนไหวดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  มากขึ�น 

โดยเฉพาะการมีกฎหมายแม่บทด้านการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับสภาวการณ์์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

 มุ่งประโยชน์หลักไปท่ีผู้เรียนซ่ึึ่งมีการเปล่ียนแปลงสูงมาก ทั�งวิธีการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และทัศนคติต่อการศึกษา

และสังคม จำาเป็นท่ีต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพสู่การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งของประเทศต่อไป 

3.2 ก�รศึึกษ�ปีฐมวัย
การศึกษาในช่วงปฐมวัยมีความสำาคัญยิ่ง เน่ืองจากเป็นการวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งผลโดยตรง

ต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนของประเทศในอนาคต ความเคล่ือนไหวท่ีสำาคัญด้านการศึกษาปฐมวัย 

ในช่วงท่ีผ่านมา คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย โดยมีสาระสำาคัญของ พ.ร.บ. สรุปได้ดังนี�
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(1) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปีฐมวัยอย่างชัดเจน

กำาหนดให้มีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยอยูใ่นการดูแลของ 4 กระทรวง

หลักท่ีเก่ียวข้อง และมกีรรมการผู้ทรงคณุ์วุฒิจากองคก์รการพฒันาเดก็ปฐมวยั  มีหน้าท่ีหลักในการจดัทำาแผนการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำามาตรฐาน สมรรถนะ ตัวชี�วัด และแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(2) กำาหนดแนวทางในการพัฒนาเด็กปีฐมวัย 

เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี� หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตำ่ากว่า 6 ปีบริบูรณ์์  กำาหนดแนวทางการ

พัฒนามุ่งเน้นการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาจะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 

สร้างเจตคติท่ีดี เตรียมความพร้อมตามวัย และไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน 

(3) มุ่งเน้นให้เกิดการจัดทำาแผนการพัฒนาเด็กปีฐมวัยและจัดทำาข้อมูลเด็กปีฐมวัย

คณ์ะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภารกิจสำาคัญในการจัดทำาแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กำาหนดกรอบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดให้มีการจัดทำาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย

(4) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีทำางานเก่ียวข้องกับเด็กปีฐมวัย

ให้ความสำาคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีดูแลและจัดการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

(5) กำาหนดบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กปีฐมวัย

 ระบุหน้าท่ีของหน่วยท่ีทำางานเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน

ทั�งในส่วนสถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชน และสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 จึงเป็นกฎหมายท่ีมีความสำาคัญยิ่ง 

ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยท่ีจะได้มีหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบดำาเนินการในด้านนี�โดยตรง  

ทำาให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความเป็นเอกภาพและชัดเจนมากยิง่ขึ�น 

ในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและแนวปฏิิบัติใน

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้สถานศึกษาและครูมีแนวปฏิิบัติพื�นฐานนำาไปใช้วาง

แนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิิรูปประเทศด้านการศึกษาการพัฒนาคุณ์ภาพเด็กในช่วงปฐมวัย 

โดยมีหลักการสำาคัญ คือ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Development) ทั�งด้านร่างกาย 

อารมณ์์ – จิตใจ สังคม และสตปัิญญาอยา่งสมวัย รวมทั�งพัฒนาด้านตัวตน (Self–Development) พัฒนาทักษะ

สมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ�น เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณ์ค่า มีความเช่ือม่ัน และภูมิใจในตนเอง และ

เป็นเด็กท่ีคิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักกำากับตนเอง โดยได้กำาหนดแนวปฏิิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

สำาหรับสถานศึกษาและครู

ในส่วนของแนวปฏิิบัติสำาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 เร่ืองหลักดังนี� 1) เน้นเด็กเป็นสำาคัญ  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณ์าการ ยดืหยุน่ 3) ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลาย 4) จัดสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก 5) ให้ครูได้พัฒนาตนเอง และ 6) ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

กับพ่อแม่และชุมชน ดังแผนภาพท่ี 3.1
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การปรับรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยครั�งนี� ครูมบีทบาทสำาคัญและเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) จากครูผู้สอนปรับมาเป็นผู้ชี�แนะ ช่วยอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก 

และเช่ือมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

ดังนั�น แนวปฏิิบัติท่ีเหมาะสมสำาหรับครู ต้องเกิด “5 ส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง” ดังแผนภาพท่ี 3.2

แผนภาพที่ 3.1 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา

ที่มา: ศธ. 360 องศา (2563)

แผนภาพที่ 3.2 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สำาหรับครู

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ



 จุดเน้นสภาวะการศึกษาไทยในปี 2563 61

การมีกฏิหมาย หน่วยงานรับผิดชอบและแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีชัดเจนจึงเป็น 

ก้าวสำาคัญของระบบการศกึษาของไทย ในการวางรากฐานการพฒันาผู้เรียนท่ีจะสง่ผลต่อการพัฒนาพลเมอืงท่ีมี 

คุณ์ภาพของประเทศต่อไป

3.3 พื�นท่�นวัตกรรมก�รศึึกษ�
นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐานท่ีมีความโดดเด่นน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ 

การจัดให้มีพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ใน 6 พื�นท่ีของประเทศ

พื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมต้นตั�งแต่ปี 2549 เม่ือสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

(สกว. เดิม) และสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค. เดิม) ได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 

เชิงพื�นท่ี (Area – Based Education – ABE) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างกลไกการจัดการศึกษาในพื�นท่ีระดับ

จังหวัดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื�นท่ีนั�น โดยนำาร่องโครงการในพื�นท่ี 14 จังหวัด ต่อมาในปี 

2558 เครือข่ายภาคีการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ร่วมกับคณ์ะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้สานต่อการริเร่ิมดังกล่าว โดยได้ริเร่ิมโครงการพื�นท่ีนวัตกรรม

การศึกษา (Education Sandbox) ระยะท่ี 1 ในพื�นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สตูลและศรีสะเกษ และต่อมาใน

ระยะท่ี 2 เพ่ิมอีก 3 พื�นท่ี ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายให้พื�นท่ี

นวัตกรรมการศึกษาเป็นหน่ึงในกลไกและกระบวนการปฏิิรูปการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับบริบทในพื�นท่ี โดยสามารถมีการบริหารท่ียืดหยุน่คล่องตัว ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีไม่จำาเป็น

หรือไม่เอื�อจากส่วนกลาง (บพท., 2564)

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตราพระราชบัญญัติพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 รองรับการดำาเนิน

โครงการนวัตกรรมการศึกษา 6 พื�นท่ี 8 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่

(1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาของผู้เรียน 

รวมทั�งเพ่ือดำาเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานอ่ืน

(2) ลดความเหล่ือมลำ�าในการศึกษา

(3) กระจายอำานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำาร่องในพื�นท่ีนวัตกรรม 

การศึกษา เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณ์ภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ�น

(4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา

โดยสาระสำาคัญของพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย

(1) ระบุความสำาคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน อันเป็นรากฐานสำาคัญเพ่ือให้คนไทย 

มีคุณ์ภาพ มีความใฝ่้รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถอยู่และทำางานร่วมกับผู้อ่ืน 

ซ่ึึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได ้มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชพีตามความถนดัของผู้เรียน

แต่ละคน โดยให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณ์ภาพและ

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน
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(2) กำาหนดให้มีพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ซ่ึึ่งเป็นพื�นท่ีปฏิิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ�น

สำาหรับทดลองการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำาร่องในการ 

กระจายอำานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

(3) กำาหนดให้มีคณ์ะกรรมการนโยบายพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ทำาหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ของประเทศในการดำาเนินการส่งเสริมให้มีพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดและ

ยุบเลิกพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา และกำาหนดหลักเกณ์ฑ์และกฎหมายลำาดับรองต่าง ๆ 

(4) กำาหนดให้มีคณ์ะกรรมการขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทำาหน้าท่ีกำาหนดยุทธศาสตร์และ

แผนการดำาเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา นำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานไปปรับ

ใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศกึษานำาร่องให้เหมาะสมกับพื�นท่ีนวัตกรรมการศกึษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณ์ภาพ

และศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำาร่องอย่างต่อเน่ือง

(5) กำาหนดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาในพื�นท่ีนวัตกรรม 

การศึกษา ตลอดจนให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานและการบริหารจัดการพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดย 

คณ์ะผู้ประเมินอิสระ ซ่ึึ่งคณ์ะกรรมการนโยบายแต่งตั�งเป็นผู้ทำาการประเมิน แล้วรายงานผลการประเมินพร้อม 

ข้อเสนอแนะต่อคณ์ะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณ์า

ปัจจุบันได้มีการจัดตั�งองค์คณ์ะและหน่วยงานรับผิดชอบการดำาเนินงานพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา มีการ

จัดทำาข้อมูล แผนงาน โครงการ และกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานของโรงเรียนในพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

โดยมีโรงเรียนนำาร่องในโครงการจำานวน 432 โรงเรียน โรงเรียนเหล่านี�ได้รับการสนับสนุนจากภาคภีาคประชาสงัคม 

และเอกชนเพ่ือนำานวัตกรรมการศึกษามาใช้ ทั�งนวัตกรรมท่ีเน้นพัฒนาเฉพาะวิชา เช่น การจัดการเรียนการสอน

แบบเปิดและการศึกษาชั�นเรียน (Open Approach/Lesson Study) และนวัตกรรมท่ีเน้นการพัฒนาโรงเรียน

ทั�งระบบ (Whole School Approach) (TDRI, 2564)

ปีระเภทของหลักสูตรท่ีใช้ในสถานศึกษานำาร่องในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

ประเด็นท่ีน่าสนใจในการดำาเนินงานของพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาในปี 2563  คือ การจำาแนกประเภท

ของหลักสูตรท่ีสถานศึกษานำาร่องในพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาสามารถเลือกใช้ได้โดยอิสระ ดังนี� (สบน., 2564)

ปีระเภทท่ี 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานท่ีได้รับการปรับและได้รับความเห็นชอบจาก 

คณ์ะกรรมการขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เป็นหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง สถานศึกษานำาร่อง

สามารถนำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 

ปีระเภทท่ี 2 หลักสูตรท่ีปรับเพ่ิมเติมจากหลักสูตรท่ีคณ์ะกรรมการขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เป็นหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคสอง ท่ีสถานศึกษานำาร่องต้องการปรับเพ่ิมเติม 

จากหลักสูตรตามประเภทท่ี 1 ซ่ึึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณ์ะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

และคณ์ะกรรมการขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

ปีระเภทท่ี 3 หลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีสถานศึกษานำาร่องประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตรตาม 

มาตรา 20 (4) เป็นหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคส่ี สถานศึกษานำาร่องสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการของ
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หลักสูตรอิงสมรรถนะหรือหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานฉบับใหม่ หรือใช้นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ  ไปทดลอง

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได้ รวมทั�งสถานศึกษานำาร่องสามารถปรับการจัดการเรียนการสอน 

และวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว

ปีระเภทท่ี 4 หลักสูตรต่างประเทศ สถานศึกษานำาร่องประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร 

ต่างประเทศ จะต้องเสนอคณ์ะกรรมการขับเคล่ือนพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 

คณ์ะกรรมการนโยบายพื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษา

พื�นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจะเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเหล่ือมลำ�าในการศึกษา กระจาย

อำานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนเพ่ือให้การสร้างและพัฒนาการจัด 

การศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในพื�นท่ีเป็นไปโดย 

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื�นท่ี นำาไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศ อันเป็น

รากฐานสำาคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณ์ภาพต่อไป

3.4 หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ
ความเคล่ือนไหวท่ีนา่จับตามองอกีประการหน่ึงด้านการศกึษา คือ การจดัทำาหลักสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐาน

ขึ�นใหม่ในลักษณ์ะหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยหลักสูตรการศึกษาของชาติท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึึ่งเป็นหลักสูตรท่ีกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี�วัดเป็นผลลัพธ์ท่ี 

ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2544  

โดยคงหลักการและกรอบโครงสร้างหลักสูตรเดิมไว้ จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรนี�มีการใช้มาแล้วถึง 20 ปี 

ผลการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรปัจจุบัน พบว่า หลักสูตรไม่เอื�อให้สังคมไทยเกิดการพัฒนา

และปรับตัวได้ทันต่อสภาวการณ์์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ�นในขณ์ะนี� เน่ืองจาก (1) มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี�วัดมีจำานวนมาก ซึ่ำ�าซ้ึ่อน และอิงเนื�อหาค่อนข้างมาก (2) ชั�นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ซ่ึึ่งเป็นช่วงวัยท่ีเช่ือม

ต่อระดับปฐมวัยและวางพื�นฐานการเรียนรู้ยังจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม (3) การพัฒนาเนื�อหาสาระ ส่ือ และ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และ (4) ผลการทดสอบ PISA (Program for International Student Assessment) 

สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยมีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ตำ่ากว่าเกณ์ฑ์มาตรฐานนานาชาติ 

นอกจากนี� กฎหมายและยทุธศาสตร์สำาคัญของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ของประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 – 2574 และแผนการปฏิิรูปประเทศด้านการศึกษา ล้วนกำาหนดจุดหมายการพัฒนาคน แนวการจัด 

การศึกษาของประเทศท่ีมกีารปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกและสภาวะของประเทศ 

ด้วยเหตุผลข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 เปน็หลักสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช ... ในลกัษณ์ะหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

(Competency – based Curriculum) ซ่ึึ่งเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีสำาคัญต่อ

การใช้ชีวิต การทำางาน และการเรียนรู้ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตอย่างมีคุณ์ภาพใน โลกศตวรรษท่ี 21 
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(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช … ท่ีสำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษา 

ขั�นพื�นฐานรับผิดชอบดำาเนินการจัดทำาเพ่ือนำาเสนอคณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานให้ความเห็นชอบ จะมีลักษณ์ะ 

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลัก ซ่ึึ่งเป็นสมรรถนะท่ีจำาเป็น (Minimum 

Requirements) สำาหรับผู้เรียนทุกคน เป็นสมรรถนะกลางท่ีเอื�อให้สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ สามารถออกแบบ

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของตนได้ โดยยดึสมรรถนะกลางเปน็เกณ์ฑ์เทียบเคียง ส่งเสริมให้

เกิดรูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน่ และหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาผู้เรียนตามบริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และความต้องการท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน โดยมีหลักการสำาคัญดังต่อไปนี� 

(1) เป็นหลักสูตรท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย เน้นการพัฒนา 

ผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพ่ือการเป็นเจ้าของ 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (Life – Long Learning) 

(2) เป็นหลักสูตรท่ีใช้สมรรถนะเป็นหลักในการกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  

และมโนทัศน์สำาคัญ (Key Concept) เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำางาน 

(3) เป็นหลักสูตรท่ีจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ท่ีหลากหลายและ

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน 

(4) เป็นหลักสูตรท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้ส่ือและสถานการณ์์

การเรียนรู้ร่วมสมัย มีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน (Differentiated 

Instruction) บริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และชุมชนแวดล้อม 

(5) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งใช้การประเมินเพ่ือการพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณ์ฑ์การปฏิิบัติ

(Performance) ท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ เอื�อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ�นตามระดับ 

ความสามารถ

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช ... มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านสาระ

การเรียนรู้ โดยมีรากฐานสุขภาวะและคุณ์ลักษณ์ะอันพึงประสงค์เป็นพื�นฐานของการพัฒนาคุณ์ภาพผู้เรียน  

เพ่ือสร้างคนท่ีเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองท่ีเข้มแข็ง โดยมีกรอบความคิดหลักดังนี�

จุดหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กำาหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขั�นพื�นฐาน ดังนี�

(1) มีสมรรถนะหลัก 6 ประการ ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั�นสูง การส่ือสาร การรวมพลังทำางาน 

เป็นทีม การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และการอยูร่่วมกับระบบธรรมชาติและวิทยาการอยา่งยัย่ยนื เพ่ือเป็นศักยภาพใน 

การดำารงชีวิต การแก้ปัญหาในสถานการณ์์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำาวัน การรู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาพสงัคมและความกา้วหนา้ทางวทิยาการ และการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 

(2) มีรากฐานสุขภาวะอย่างสมดุลทั�งด้านสุขภาพ ด้านสังคมและอารมณ์์ และด้านความฉลาดรู้ท่ีรวมถึง

ความฉลาดรู้หนังสือ ความฉลาดรู้เชิงตัวเลข และความฉลาดรู้ด้านส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล
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(3) มีคุณ์ลักษณ์ะอันพึงประสงค์อันเป็นค่านิยมร่วมท่ีดี 5 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ืึ่อสัตย์

สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณ์ะ (สำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2564)  

การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ จึงอาจนบัเป็นอีกหน่ึงความหวงัของการปฏิิรูปการศกึษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้ 

สมรรถนะท่ีสำาคัญจำาเป็น สามารถรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์์ของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความผันผวน 

เปล่ียนแปลง และไมแ่น่นอนไดแ้ละสามารถดำารงชวิีตอยา่งเป็นปกติสุขได้ ขณ์ะนี�ร่างหลักสูตรฯ อยูใ่นกระบวนการ

พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพ่ือการนำาเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไป

3.5 ก�รเร่ยนก�รสอนปีระวัติศึ�สตร์ในสถ�นศึึกษ�
วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซ่ึึ่งมีเป้าหมายท่ีสำาคัญคือ

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมิติต่าง ๆ โดยแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถจำาแนก

ออกได้เป็น 3 วิธี ซ่ึึ่งแต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ (1) การเสริมสร้างความทรงจำาส่วนรวม 

(enhancing collective memory) เป็นการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองท่ีรู้รากเหง้า เห็นถึงความสำาคัญของ 

มรดกชาติ (2) การสอนระเบียบวิธี (disciplinary) เป็นการสอนให้เป็นพลเมืองท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการคิด

อย่างเป็นระบบ และ (3) การสอนด้วยแนวคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) เป็นการสอนให้เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ 

สามารถตั�งคำาถามและตรวจสอบท่ีมาของขอ้มูล เรียนรู้ท่ีจะเห็นถึงความจริง ความแตกต่างและการอยูร่่วมกันใน

ความแตกต่าง (ศุภณั์ฐ พานา, 2563)

ในช่วงท่ีผ่านมา การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของไทยยังไม่สามารถสร้างพลเมืองตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีกล่าวถึงข้างต้นได้ เน่ืองจากครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จำานวนไม่น้อยขาดความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

และความลกึซึึ่�งในเนื�อหา ครูยงัใช้วิธีการสอนด้วยการ “เล่าเร่ืองอดีต เพ่ือให้ท่องจำา” มากกว่า “เล่าเร่ืองอดีตเพ่ือ

ตอบคำาถามว่าเพราะเหตุใด หรือ ทำาไม จึงเกิดขึ�น หรือ ทำาไมจึงเป็นเช่นนี� และท่ีเป็น เป็นอย่างไร คนในสังคม

แก้ไขอย่างไร กล่าวโดยสรุป ประวัติศาสตร์เป็นเร่ืองการถามเพ่ือค้นหาคำาตอบจากหลักฐาน” มิใช่การเล่าเร่ือง

เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี� การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จึงกลายเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำา ขาดการคิด

วิเคราะห์มากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการตั�งคำาถามทางประวัติศาสตร์ ทำาให้บรรยากาศใน

ห้องเรียนน่าเบ่ือหน่าย ส่งผลใหผู้้เรียนไมเ่ข้าใจและไมเ่ห็นความสำาคัญของการเรียนรู้ในท่ีสุด (วิภาดา พินลา, 2560) 

ในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาโครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามนโยบายการอ่าน การเขียน

การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการส่ือสารร่วมสมัย ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายหลักในการปฏิิรูปการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 

ผู้เรียนโดยตรง นโยบายนี�มุ่งเน้นให้ครูปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการใช้นวัตกรรมและ 

ส่ือการสอนท่ีทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก ผ่านรูปแบบส่ือท่ีสามารถเข้าถึงเด็ก

และเยาวชนท่ีสอดคล้องตามบริบทท้องถ่ินของแต่ละแห่ง เช่น เพลงแร็พ แหล่ หมอลำา รวมทั�งจัดทำาคลิปวีดีทัศน์

นำาเข้าสู่บทเรียนด้วยศิลปินนักแสดงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของเดก็และเยาวชน การสอนประวติัศาสตร์โดยใช้ส่ือออนไลน์

จะสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค 4.0 ในโลกศตวรรษท่ี 21 ช่วยส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ
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ในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกฝั้งให้เรียนรู้ในความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ 

ร่วมสมัยด้วยความสุข สนุก เปิดรับการเรียนรู้ด้วยมิติต่าง ๆ ในอดีตสู่ความร่วมสมัยในปัจจุบัน

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การสร้างและพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน ส่ือวิดีทัศน์ 

เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การจัดทำาคู่มือการใช้ส่ือวิดีทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รวมถึงขับเคล่ือนการใช้ส่ือวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามนโยบายการอ่าน การเขียน 

เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการส่ือสารร่วมสมัยเพ่ือใช้ประเมินการคิดวิเคราะห์การอ่าน การเขียนของผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ  

ท่ีมีความร่วมสมัย อาทิ Youtube, Facebook, Tiktok, เพลงแร็พ และเผยแพร่ไปยังแพลตฟิอร์มต่าง ๆ ภายใน

กระทรวงศึกษาธิการ เช่น OBEC Center OBEC Channel เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย (ศธ. 360 องศา, 2563)

การดำาเนินการดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงในความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้ทันสมัย เพ่ือกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่เป็นก้าวสำาคัญ

ในมิติของการปรับเปล่ียนและพัฒนาจัดการเรียนการสอน การพัฒนาส่ือการเรียนรู้และครูผู้สอนประวัติศาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยและเป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

3.6 ปัีญห�คว�มรุนแรงในสถ�นศึึกษ�
เม่ือเด็กเผชิญกับความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัว สถานศึกษา หรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เด็กจะซึึ่มซัึ่บ

และรับผลกระทบ โดยจะเกิดบาดแผลทางจิตใจ มีภาวะวิตกกังวลซึึ่มเศร้า จนถึงไม่ม่ันใจ ไม่เห็นคุณ์ค่าในตัวเอง  

ความรนุแรงท่ีเด็กพบจะตดิตามตวัเด็กไปถึงวัยท่ีโตเป็นผู้ใหญ ่และอาจผลสง่ต่อความรนุแรงตอ่สังคมและครอบครวั

ในอนาคตของเขาด้วย ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณ์สุขระบุว่า เด็กไทยถูกรังแกในสถานศึกษา 

โดยเฉล่ียปีละประมาณ์ 6 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 40  ข้อมูลนี�ทำาให้ประเทศไทยอยู่อันดับสองของโลกในด้านนี�

รองจากญ่ีปุ่น (กรมสุขภาพจิต, 2562)

สาเหตุของความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเด็กใช้ความรุนแรงต่อกัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) สาเหตุจาก 

ครอบครัว เกิดจากการเลี�ยงดูท่ีผิดและอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีไม่ถูกต้อง และ 2) สาเหตุจากการเสพส่ือ เกิดจาก 

การเสพส่ือทั�งจากภาพยนตร์ เกมหรือส่ือออนไลน์ท่ีมีเนื�อหาใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือออนไลน์  

ซ่ึึ่งยากต่อการควบคมุ ส่วนสาเหตขุองความรนุแรงในโรงเรียนท่ีครูกระทำาต่อเด็ก มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ครมีู 

ความผิดปกติในด้านจิตใจและอารมณ์์ เม่ือเกิดความเครียดก็ระบายอารมณ์์ท่ีเด็กด้วยการด่าว่า การตีและการลงโทษ 

ด้วยวิธีรุนแรง หรือ การกระทำาอ่ืน ๆ  ท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะกระทำาต่อเด็กและครูขาดทักษะในการจัดการปัญหาเด็ก 

ครูส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการลงโทษด้วยการตีเป็นวิธีท่ีใช้ได้ผลในการทำาให้เด็กเช่ือฟัิง (trueID intrend, 2563)

ในช่วงปี 2563 สังคมไทยมีข่าวความรุนแรงในสถานศึกษาบ่อยครั�ง ทั�งข่าวท่ีเด็กนักเรียนใช้ความรุนแรง

ทำาร้ายกันเอง หรือข่าวท่ีครูในหลายโรงเรียนทำาโทษเด็กนักเรียนโดยใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะข่าวท่ี 

ครูพ่ีเลี�ยงทำาร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาลในโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง เร่ิมจากการแสดงภาพครทูำาร้ายนักเรียน

ตัวเล็ก ๆ  จากนั�นได้มีการเปิดเผยความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีครูกระทำากับนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
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“หยิก-จิก-ตบ-ตี-ผลัก” หรือแม้แต่ “ครอบถุงดำา” ข่าวครูทำาโทษเด็กด้วยการตีนักเรียนชั�น ป.4 อายุประมาณ์ 

10 ปี จำานวน 10 คน จำานวน 100 ครั�ง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการลงโทษท่ีเด็กไม่ได้ทำาการบ้านมาส่งหลังจาก 

ได้ตักเตือนหลายหนแล้ว ข่าวเด็กชายอายุ 7 ปี เรียนชั�น ป.1  ถูกครูตีด้วยไม้พลอง 99 ครั�ง จนเกิดอาการผวาเวลา 

ได้ยินช่ือครู แม่ต้องพาเข้าพบจิตแพทย์ หรือข่าวเด็กหญิงอายุ 7 ปี ถูกครูตีท่ีศีรษะจนเลือดค่ังเหตุเพราะครูโมโห

ท่ีเด็กไม่สามารถทำาโจทย์วิชาคณิ์ตศาสตร์ได้ (Amarinbabyandkids.com., 2563)

สภาพการณ์์นี�ส่งผลให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเกิดขึ�นซึ่ำ�า ๆ มากขึ�น ทั�งท่ี

มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีใช้เป็นกฎหมายหลักในการป้องกันและจัดการปัญหาความรุนแรง

บังคับใช้อยู่แล้ว แต่ความรุนแรงในสถานศึกษายังเกิดขึ�นโดยตลอดต่อเน่ืองและมีความรุนแรงมากยิง่ขึ�นกว่าเดิม 

จึงนำามาสู่การตั�งคำาถามว่า พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ มีกระบวนการและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

จัดการปัญหาความรุนแรงท่ีกระทำาต่อเด็กนักเรียนท่ีเหมาะสม ทันการณ์์ และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 

และทำาอย่างไรสังคมไทยจึงจะมีกฎหมาย มาตรการป้องกันและจัดการปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนท่ีได้ผล

อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์และพิจารณ์าลักษณ์ะความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน จะพบข้อมูลว่า  

“คำาพูดทางลบของครู” จัดเป็นความรุนแรงทางจิตใจแบบหน่ึงซ่ึึ่งเกิดขึ�นมาตลอด และครูบางส่วนใช้คำาพูดเชิงลบกับ 

นักเรียนโดยไม่ระมัดระวัง มีผลวิจัยพบว่า การพูดในทางลบของครูจะไปกระตุ้นให้ “สมองปิดรับการเรียนรู้ทั�งมวล” 

ส่งผลให้ไม่ว่าจะใช้วิธีสอนแบบไหนก็ไม่ได้ผล และส่ิงนี�อาจเป็นสาเหตุสำาคัญประการหน่ึงท่ีทำาให้เด็กไทย 

ไม่ประสบความสำาเร็จในการเรียน หรือมีเด็กจำานวนหน่ึงท่ีต้องออกจากระบบโรงเรียนไป มีข้อเสนอแนะว่า  

ครูควรได้รบัการพัฒนาเสริมพลังบุคลิกภาพทางบวก และใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ ส่วนความ

รุนแรงหรอืการรงัแกกนัระหวา่งนักเรียนนั�น ภาษาองักฤษใช้คำาว่า Bully หมายถึงพฤตกิรรมท่ีกา้วร้าวโดยมีเจตนา

เป็นสถานการณ์์ท่ีฝ่้ายผู้รังแกมีอำานาจมีกำาลังเหนือกว่าผู้ถูกรังแก และผู้ถูกรังแกโดยเฉพาะท่ีเป็นเด็กจะป้องกัน

ตนเองได้ลำาบาก การรังแกกันระหว่างนักเรียนมีหลายรูปแบบ ทั�งการชกต่อย ทำาร้าย การล้อเลียนรูปร่างหน้าตา  

ล้อเลียนเชื�อชาติ การรีดไถ ข่มขู่ ประณ์าม หรือแม้กระท่ังเปรียบเทียบ พฤติกรรมเหล่านี�ล้วนเป็นการรังแกทั�งสิ�น

งานวิจัยยังพบว่า การรังแกระหว่างเด็กด้วยกัน ไม่สามารถใช้สันติวิธีมาบริหารจัดการได้ เพราะผู้รังแกมีเจตนา

ทำาร้ายผู้ท่ีอ่อนแอกว่าและไม่มีทางสู้ การแก้ไขจึงต้องใช้การปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้

วิธีการควบคุมอารมณ์์ให้ได้ พร้อมกับการสร้างค่านิยมให้ใช้สันติวิธีจัดการความขัดแย้ง (เนช่ันออนไลน์, 2563)

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน จึงไม่ใช่หน้าท่ีเฉพาะของครูและผู้ปกครองเท่านั�น แต่เป็นหน้าท่ี

ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ด้วยการทำาความเข้าใจในต้นตอของปัญหาและร่วมกันกำาหนด

มาตรการ รูปแบบ วิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยนื พร้อมกับดำาเนินการอยา่งจริงจัง เพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนของชาติ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์์เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคต

3.7 ก�รอ�ช่ิวศึึกษ�
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความสำาคัญและเป็นจุดเน้นของประเทศ

ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะคนไทยด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการกำาลังคน
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ของประเทศ ในปี 2563 มีความเคล่ือนไหวด้านการอาชีวศึกษาท่ีน่าสนใจหลายประการดังนี� (สำานักงานคณ์ะ

กรรมการการอาชีวศึกษา, 2564)

1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ทั�งรัฐและเอกชนร่วมจัดการศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้เรียนได้ฝึ้กปฏิิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

และมีรายได้ระหว่างเรียน เม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำาตรงกับสาขาวิชาวิชาชีพท่ีเรียน การดำาเนินงาน

เร่ิมตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยสำานักงานคณ์ะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศจัดตั�งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขึ�น

เป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

ทุกแห่ง ส่งผลให้ผู้เรียนระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ�นทุกปี 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำานวนผู้เรียนระบบทวิภาคีจำานวน 144,509 คน และสถานประกอบการท่ีร่วมจัด 

การเรียนการสอนระบบทวิภาคีจำานวน 55,944 แห่ง ในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณ์ภาพมาตรฐาน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดอบรมครูฝึ้กในสถานประกอบการ หลักสูตร  

30 ช่ัวโมง จำานวน 5 ภูมิภาค รวมไปถึงจัดตั�งศูนย์ส่งต่อและดูแลผู้เรียนระบบทวิภาคี

2) การส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็ีนเลิศเฉพาะทาง

เป็นโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะทางในการผลิตและพัฒนากำาลังคนท่ีมีสมรรถนะ 

และมีทักษะตรงตามความต้องการของประเทศ ซ่ึึ่งสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคล่ือน

เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S - Curve)  

และเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S - Curve) โดยในปี 2563 ได้พัฒนาและยกระดับคุณ์ภาพการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาในโครงการ จำานวน 63 แห่ง ผลิตกำาลังคนตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 10 กลุ่ม 

อุตสาหกรรมหลัก รวมทั�งสิ�น 30,850 คน พัฒนาและยกระดับคุณ์ภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ 

Center of Excellent Vocational ผู้เรียนอาชีวศึกษานำาองค์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือประกอบธรุกิจและต่อยอดความรู้ 

ทางวิชาชีพไปสู่เชิงพาณิ์ชย์จำานวน 8,489 คน ธุรกิจท่ีผู้เรียนได้มีการต่อยอดวิชาชีพหรือต่อยอดความสนใจ 

เฉพาะตนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีความยัง่ยืน จำานวน 116,242 ธุรกิจ

3) การผลิตอาชีวะพันธ์ุิใหม่

สำานักงานคณ์ะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ทหารลาดกระบัง

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพันธ์ุใหม่ (Premium Program)  

ตามมาตรฐานสากล จำานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

สาขาวิชาหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชา 

เกษตรก้าวหน้า เพ่ือผลิตกำาลังคนอาชีวะพันธ์ุใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) เพ่ือสร้างกำาลัง 
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คนท่ีมีสมรรถนะสำาหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิิรูป

การอุดมศึกษาไทย 

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

จัดตั�งขึ�นโดยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talented Children) ทางการ

ประดิษฐ์คิดค้น หรือ การพัฒนาเชิงเทคโนโลยีตั�งแต่ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ขึ�นไป โดยส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นความสนใจ และสร้างเสริมกระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ภายใต้การเรียนการสอน 

แบบ Project – Based Teaching and Learning เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น “ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี”หรือ  

“นักเทคโนโลยี” ต่อไปในอนาคต ซ่ึึ่งถือเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีเน้น

การผลิตกำาลังคนในระดับผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณ์ะของโรงเรียนประจำา  

เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อยา่งเต็มท่ี การดำาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์

ในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมกำาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณ์ภาพ  

โดยเพ่ิมจำานวนห้องเรียน และเพ่ิมสาขาวิชา เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) เพ่ือสร้างนักเทคโนโลยีท่ีสามารถผสมผสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะทางด้านวิชาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ท่ีจะนำาไปสู่การยกระดับ

ทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับประเทศ ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวน 5 แห่ง และมีผู้เรียนในหลักสูตรระดับ ปวช. จำานวนทั�งสิ�น 519 คน

5) การพัฒนารูปีแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)

ศูนย์ซ่ึ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เร่ิมต้นในปี 2548 เพ่ือให้บริการและเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ 

ให้คำาแนะนำาด้านการดูแลรักษาและซ่ึ่อมบำารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์์การประกอบอาชีพและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

โดยจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิิบัติงานจริง ต่อมามีการขยายบทบาทของศนูย์ โดยจัดทำาโครงการพฒันา

รูปแบบและยกระดับคุณ์ภาพศูนย์ซ่ึ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เพ่ิมการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยผีลิตภัณ์ฑ์ชมุชน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ซ่ึึ่งประชาชน

จะได้รับคำาแนะนำา ถ่ายทอดความรู้ วิธีการดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยืดอายุ การใช้งานของเคร่ืองมือและ 

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า มีการพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้มีส่วนร่วมการดำาเนินกิจกรรมในพื�นท่ีต่าง ๆ  ส่งเสริม

การรวมกลุ่มช่างชุมชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 

ในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 มีการจัดตั�งศูนย์ซ่ึ่อมสร้างเพ่ือชุมชนขึ�นใหม่ จำานวน 680 ศูนย์ มีนักเรียน นักศึกษา

ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จำานวน 14,595 คน ประชาชนผู้รับบริการ จำานวน 122,887 คน ช่างชุมชนได้รับ

การพัฒนา จำานวน 1,437 คน ประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพเบื�องต้น จำานวน 38,108 คน หมู่บ้าน 

ท่ีรับบริการจากโครงการ จำานวน 8,693 หมู่บ้าน กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ชุมชน จำานวน 657 กิจกรรม  

จัดทำาอุปกรณ์์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส จำานวน 463,981 ชิ�น จัดทำาหน้ากากอนามยัป้องกันฝุ่้นละออง

ขนาดเล็ก จำานวน 200,000 ชิ�น และรถเคล่ือนท่ีเพ่ือบริการซ่ึ่อม จำานวน 150 คัน
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3.8 ก�รอุด้มศึึกษ�
ปี 2563 ได้ปรากฏิผลงานและความเคล่ือนไหวทางด้านการอุดมศึกษาท่ีโดดเด่นและน่าสนใจหลาย

ประการ โดยเฉพาะแนวคิดและนวัตกรรมท่ีมีการดำาเนินการต่อเน่ืองและนวัตกรรมท่ีเกิดขึ�นเพ่ือสนองต่อ 

การแก้ปัญหาในช่วงโควิด – 19 ดังนี�

3.8.1 แนวคิดและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการอุดมศึกษา เป็นผลงานท่ีดำาเนินการโดยสำานักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย

1) สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ีาหมาย 

สอวช. ได้สำารวจข้อมูลตำาแหน่งงานและสมรรถนะงานท่ีสำาคัญ (Critical functional Competency)  

ซ่ึึ่งเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมุ่งเน้น 

ท่ีตำาแหน่งงานระดับสูงท่ีต้องการผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การสำารวจครอบคลุมสถานประกอบการ

ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม S – curve ผลการสำารวจได้รวบรวมข้อมูลสมรรถนะงานท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดของ 

ตำาแหน่งงานในอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการวางนโยบาย 

ด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการกำาหนดหลักสูตร 

และปรับปรุงหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั�งท่ีเป็นหลักสูตร

ระดบัปริญญาและการฝ้กึอบรมหลกัสูตรระยะสั�น (Non – Degree) ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม 

อันจะนำาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

2) University – Industry Link (UIL): พัฒนากำาลังคนเพ่ืออุตสาหกรรม

สอวช. เสนอกลไกและแนวทางเพ่ือสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Consortium) ท่ีสามารถผลิตกำาลังคน 

ร่วมอุตสาหกรรมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างภาค

อุตสาหกรรมและภาคการศึกษามหาวิทยาลัย ดังนี�

(1) แพลตฟิอร์มการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม

(Work – Integrated Learning & Triple Helix Platform) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา

และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตบัณ์ฑิตคุณ์ภาพสูงท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ

สามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม

(2) ออกแบบและพัฒนาแพลตฟิอร์มการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

(Talent Mobility)

3) มาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกลไก Upskill/Reskill/New Skill

สอวช. ร่วมกับคณ์ะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศและสำานักงานปลัด

กระทรวง อว. จัดทำาข้อเสนอมาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกลไก Upskill/Reskill/ 
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New Skill Framework เพ่ืออบรมทักษะอาชีพให้ผู้ว่างงาน/แรงงานคืนถ่ินและผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีได้รับผลกระทบ 

ให้มีความพร้อมสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เพ่ิมเติมทักษะ

การทำางานสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาท่ีกำาลังสำาเร็จการศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่ตำาแหน่งงานใหม่ท่ีเป็น 

ความต้องการ และเป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเน่ืองให้กับคนไทย  

โดยมีการลงนาม MOU สนับสนุนการดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 18 แห่งและมีหลักสูตรนำาร่องการดำาเนินการกว่า 30 หลักสูตร

4) มาตรการจูงใจส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับทักษะ STEM Workforce

สอวช. ร่วมกับกรมสรรพากร สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ สป.อว. และ สวทช. จัดทำาข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุนการยกระดับและการจ้างงานบุคลากร

ตำาแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยประกอบด้วยหลักเกณ์ฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขการขึ�นทะเบียนหน่วยฝึ้กอบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากรตำาแหน่งงานทักษะสูง รวมถึงออกแบบ

กลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี การกำาหนดกลุ่ม Future Skills Set และตำาแหน่งงานทักษะสูง 

เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการรองรับการพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีทักษะ ความรู้  

และความเช่ียวชาญสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั�งในปัจจุบันและอนาคต

5) การขับเคล่ือน “มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วให้ปีระเทศ” 

อว. ได้จัดทำาโครงการทำางานเพ่ือชุมชน โดยให้นิสิตนักศึกษากว่า 60,000 คนท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

เข้ารับการฝึ้กอบรมทักษะด้านดิจิทัล และใช้ความรู้ในการทำางานจรงิ ผ่านการลงพื�นท่ีเก็บข้อมูลในชุมชนจัดทำาเป็น 

Big Data แล้ววิเคราะห์และกำาหนดรูปแบบการแก้ปัญหาในแต่ละชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ  

ของแตล่ะตำาบล โครงการ “มหาวทิยาลัยสู่ตำาบล” จึงเป็นกลไกสำาคัญท่ี อว. จะช่วยขับเคล่ือนการพฒันาประเทศ

ด้วยการจัด 3,000 ทีมของโครงการเข้าถึงกลุ่มคนในพื�นท่ีใน 3,000 ตำาบล เพ่ือรับทราบและวิเคราะห์ปัญหา 

ของชุมชน พร้อมนำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

6) โครงการ “เปีล่ียนคนเกษียณเป็ีนพลัง” 

เป็นโครงการสร้างผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Care Giver) โดยภาคประชาสังคม ด้วยการสร้างวิชาชีพให้ชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และพ่ึงพาซ่ึึ่งกันและกัน สร้างอาชีพเก่ียวกับการบริการผู้สูงอายุให้เป็นอาชีพหลัก 

ในอนาคต ฝึ้กอาชีพให้กับหญิงชาวบ้านท่ีไม่ใช่อาสาสมัครสาธารณ์สุขประจำาหมู่บ้าน เพ่ือให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

รายช่ัวโมงในโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการดูแลผู้สงูอายุท่ีบา้นแบบรายวัน รายเดือน ผ่านการบริหารจัดการอยา่ง

เป็นระบบ สามารถสร้างรายได้หลังฝึ้กอบรมมากกว่า 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซ่ึึ่งถือเป็นแบบอย่างของ 

การดำาเนินกิจการ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) ท่ีสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการสร้างคุณ์ค่าในตัว       

3.8.2 แนวคิดและนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัีญหาโควิด – 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2563) ได้นำาเสนอผลงานเด่นท่ีเป็นนวัตกรรม

รับมือวิกฤติโควิด – 19 ท่ีน่าสนใจดังนี�
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1) การให้บริการทางการแพทย์และสาธิารณสุข โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลของ มหาวิทยาลัย

ในสังกัด อว. กว่า 20 แห่งท่ัวประเทศ ทำางานร่วมกับสาธารณ์สุขทุกแห่งรับมือกับสถานการณ์์การระบาดของ 

โควิด – 19 ทั�งในส่วนของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี แพทย์และพยาบาล อุปกรณ์์และเวชภัณ์ฑ์ทางการแพทย์ท่ีปฏิิบัติ

หน้าท่ีรองรับผู้ปว่ยอยา่งเต็มกำาลังความสามารถ ความก้าวหน้าท่ีสำาคัญคือ นวัตกรรมทางการแพทย์ ตัวอยา่งเช่น 

วัคซีึ่นป้องกันไวรัสโควิด – 19 โดยจุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย บริษัทใบยาไฟิโตฟิาร์มจำากัด คณ์ะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มสตาร์ทอัพท่ีได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีึ่ยเูอ็นเทอร์ไพรส์ จำากัด

ก่อตั�งขึ�นโดยจุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัยตามนโยบายของ อว. โดยได้พัฒนาวัคซีึ่นป้องกันโควิด – 19 จากใบพืช

ได้สำาเร็จในระดับห้องปฏิิบัติการ และพรอ้มก้าวไปอีกขั�นในการผลิตวัคซีึ่นได้เองในโครงการ “วัคซีึ่นเพ่ือคนไทย”

2) โครงการวิจัยชุดนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือการปี้องกัน ตรวจวินิจฉัยและบำาบัดรักษาการติด 

เช้ือโควดิ – 19 จัดทำาโดยศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย การผลิตหน้ากาก

อนามัย WIN-Masks ท่ีทำาจากผ้าเคลือบสารนาโนป้องกันไวรัส สามารถซัึ่กได้ 30 ครั�ง ซ่ึึ่งได้ผลิตและแจกจ่าย 

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 2 แสนชิ�นท่ัวประเทศ นวัตกรรม AI อัจฉริยะ สำาหรับการวินิจฉัย วิเคราะห์ 

ภาพเอ็กซ์ึ่เรย์ทรวงอกในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื�อไวรัสโควิด – 19 เป็นต้น

3) เคร่ืองพ่นละอองไฮโดรเจนเปีอร์ออกไซ่ต์ จัดทำาโดยสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นนวัตกรรม 

ฆ่่าเชื�อในห้องและอุปกรณ์์ทางการแพทย์ เพ่ือความปลอดภัยจากโควิด – 19 คณ์ะวิจัยได้ออกแบบเคร่ืองพ่น 

ละอองไฮโดรเจเปอร์ออกไซึ่ต์ VQ20 ซ่ึึ่งเป็นระบบการสร้างละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซึ่ด์ ความเข้มข้นร้อยละ 

3 – 7 เพ่ือฆ่่าเชื�อในห้องและในยานพาหนะ และเคร่ือง VQ20+HP35 ท่ีพ่นละอองได้เล็กกว่า 5 ไมโครเมตร  

เพ่ือฆ่่าเชื�อบนเคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์์ทางการแพทย์ 

4) ผลิตภัณฑ์์ V – Free รุ่น SUV เคร่ืองฆ่่าเช้ือด้วยรังสี UVC จัดทำาโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เป็นผลิตภัณ์ฑ์ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ควบคมุการทำางานดว้ยระบบ Internet 

of Things (IOT) ควบคุมการเปิด – ปิดด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สร้างความสะดวก

และปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน ตัวเคร่ืองมีขนาดกะทัดรัดเคล่ือนท่ีได้ ใช้งานได้ในหลากหลายพื�นท่ี

5) เคร่ือง UBU – UVC: Smart Germicidal Irradiation Machine จัดทำาโดยมหาวิทยาลัย                      

อุบลราชธานี เป็นเทคโนโลยหีรืออุปกรณ์์ท่ีมีศักยภาพสูงในการกำาจัดหรือฆ่่าเชื�อแบคทีเรีย รวมทั�งเชื�อไวรัสโควิด – 19 

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยหลอดไฟิฟ้ิา UVC ช่วยลดความเส่ียงการติดเชื�อไวรัสโควิด – 19 ควบคุมการทำางานด้วย

เทคโนโลยี IOT ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟิน ควบคุมการเปิด – ปิดเคร่ือง และตั�งเวลาการทำางานระยะไกลได้ด้วย 

การเช่ือมต่อผ่านทางระบบ Bluetooth สามารถทำางานครอบคลุมพื�นท่ีขนาด 14 – 25 ตารางเมตร 

โครงการและนวัตกรรมท่ีนำาเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาศักยภาพ 

ในการดำาเนินงานของการอุดมศึกษาท่ีต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิิบัติงานให้บรรลุภารกิจ 

และเป้าหมายของหน่วยงานองค์กรและในขณ์ะเดียวกันก็เป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

อีกด้วย
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3.9 ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จัในก�รแก้ปัีญห�และพัฒน�ก�รจััด้ก�รศึึกษ�ของ 
ภ�คสว่นต่�ง ๆ 

1) โครงการถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทาน

ในวันท่ี 7 และ 8 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชกระแสห่วงใยเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ท่ีโรงเรียนไม่สามารถเปดิเทอมไดใ้นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำาให้

เด็กต้องอยูแ่ละเรียนท่ีบ้าน และเดก็เหล่านี�ไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตท่ีจะใช้ในการเรียน จึงทรงมีพระดำาริ 

ให้ใช้แนวทางถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาเหมือนตอนนำ�าท่วม และใช้ส่ือการเรียนการสอน 60 พรรษาในการเรียน 

พร้อมสอนความรู้ท่ีสำาคัญจำาเป็นในการดำารงชีพ เช่น สหกรณ์์ บัญชี การวางแผนการเงิน งานฝี้มือและวิชาชีพ 

การเพาะถ่ัวงอกเพ่ือบริโภคและจำาหน่าย เป็นต้น

ด้วยนำ�าพระทัยท่ีเปี�ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยท่ีทรงมีต่อเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารให้ได้

รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการ

และสุขอนามัยอย่างต่อเน่ือง จึงทรงมีพระมหากรุณ์าธิคุณ์ให้จัดถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียน

ในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริฯ ในพื�นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 

โครงการจัดทำาส่ือ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ

ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้น้อมนำา

พระราชกระแสดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแนวทางในการจัดทำาถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทานโรงเรียน กพด. 

ร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 ขึ�น 

ทั�งนี� ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทาน ประกอบด้วยส่ิงของพระราชทาน 8 รายการ ได้แก่  

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำานวน 1 ชุด 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิ์ตศาสตร์ จำานวน 1 ชุด 3) ส่ือการเรียนรู้ เร่ืองโควิด – 19 จำานวน 1 เล่ม 4) เคร่ืองเขียน จำานวน 1 ชุด   

5) หน้ากากผ้า จำานวน 2 ชิ�น 6) เมล็ดถ่ัวเขียวและเอกสารวิธเีพาะถ่ัวงอก จำานวน 1 ชุด 7) เมล็ดพันธ์ผกั 3 – 5 ชนิด 

จำานวน 1 ชุด และ 8) สมุดบัญชีครัวเรือน จำานวน 1 เล่ม (อีทีวีแมค เวทีสาธารณ์ะเพ่ือการศึกษา, 2563)

ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทานจัดเป็นต้นแบบในการการดำาเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมลำ�า 

ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางท่ีขาดแคลนโอกาสและปัจจัยการเรียนรู้ท่ีตรงจุด 

และเกิดผลในทางปฏิิบัติ ทั�งในช่วงเกิดสถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ท่ีซึ่ำ�าเติมสภาพปัญหาให้รุนแรง 

ย่ิงขึ�นและในช่วงปกติท่ีรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งดำาเนินการแก้ปัญหา พร้อมกับกระจายโอกาสการเรียนรู้ 

ท่ีมีคุณ์ภาพให้ผู้เรียนกลุ่มนี�ต่อไป

2) โครงการก่อการครู

การพัฒนาการศึกษาเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญของการสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก

สังคมไทยจึงตั�งความหวังและทุ่มเททรัพยากรสูงมากเพ่ือให้การศึกษาเป็นกำาลังหลักในการพัฒนาประเทศ  

ความคาดหวงันี�กลายเป็นความกดดันต่อผู้เก่ียวข้อง ทั�งผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง แม้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
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จะมีการกระจายอำานาจและทรัพยากรในการพัฒนามากขึ�น แต่การศึกษาของไทยก็ยงัไม่สามารถปรับตัวก้าวทัน 

ต่อความเปล่ียนแปลงของโลก รูปแบบการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่  

ประเด็นปัญหาสำาคัญขณ์ะนี� คือ จะออกแบบการศึกษาอย่างไรจึงจะบรรลุความคาดหวังของสังคมไทย และก่อประโยชน์ 

สูงสุดต่อผู้เรียน รวมทั�งสร้างห้องเรียนท่ีมีความสุขต่อทั�งตัวครูและนักเรียนไปพร้อมกันด้วย

ในปี 2561 – 2562 คณ์ะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเครือข่าย

องค์กรภาคี จึงร่วมกันทำา “โครงการก่อการครู” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำาแห่งอนาคตภายใต้ 

การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับการศึกษาไทย 

โดยโครงการจะมุ่งทำางานกับครู ซ่ึึ่งเป็นกุญแจสำาคัญของระบบการศึกษา ทั�งยังเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง 

(Change Agent) และเป็นจุดคานงัดของระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ (1) สร้างครูผู้นำา 

การเปล่ียนแปลง จำานวน 5,000 คน จากครูทั�งหมด 500,000 คน ท่ัวประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี  

(2) สร้างพื�นท่ีการเรียนรู้ใหม่ คล้ายกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

ให้เป็นพื�นท่ีท่ีมีชีวิตชีวา เพ่ือให้ครูมาพบกันและเติมพลังซ่ึึ่งกันและกัน และ (3) สร้างครูผู้นำาการเปล่ียนแปลง  

เพ่ือเป็นหน่ึงในทางเลือกแก่การศึกษาไทย (ผู้นำาแห่งอนาคต, 2563) 

โครงการก่อการครูท่ีถือเป็นชุมชนการเรียนรู้แห่งหน่ึงนี�มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน คือ การให้ความสำาคัญ

กับความเป็นมนุษย์ในตัวครู และเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทั�ง 3 ช่วง

ช่วงแรก (ปีี 2561) การมองเข้าไปสำารวจความเป็นมนุษย ์หรือความเป็นคนของครู ผ่านกิจกรรม 3 ด้าน 

คือ การชวนครูทุกคนมองเข้าไปข้างในความเป็นคนของคนเป็นครู การชวนครูคิดในประเด็นกล้าท่ีจะไม่สอน  

จากการสอนในวัฒนธรรมเชิงอำานาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และการชวนสังเกตและปรับวิธีการ 

การจัดการห้องเรียนสำาหรับผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายและมีความต้องการพิเศษ เพ่ือรับฟัิงและเข้าใจความแตกต่าง 

ของผู้เรียนแต่ละคน

ช่วงท่ี 2 (ปีี 2562) จัดตลาดวิชาประมาณ์ 20 วิชา ให้ครูได้เลือกเติมเต็มทักษะ และเคร่ืองมือต่าง ๆ 

ตามความสนใจ เช่น วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบสำาหรับการศึกษา และการออกแบบเกมการเรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

ช่วงสุดท้าย (ปีี 2563 – 2565) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูมีทักษะ  

และความสามารถในการเป็นครูกระบวนการ เพราะครูยุคใหม่จะไม่ใช่ผู้สอนอีกต่อไป แต่จะเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้

ปี 2563 เป็นการดำาเนินโครงการฯ ช่วงสุดท้าย โดยเน้นให้ความสำาคัญกับการพัฒนาครูแกนนำาทั�งใน

ระดับประถมศกึษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ท่ีทำางานดา้นสายการสอนท่ีจะเปน็ผู้บุกเบิกและมีความมุ่งม่ัน 

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการสร้างชั�นเรียนท่ีมีความหมาย ให้มีความสุข 

และมีชีวิตชีวา รวมทั�งร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ในรายวิชาท่ีตนเองและ/หรือทีมรับผิดชอบอยู่ รวมทั�งขยายผลไปยังเพ่ือนครู 

ภายในพื�นท่ีการทำางานของตนเอง (คณ์ะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563) 

โครงการนี�จึงเป็นความคล่ือนไหวทางการศึกษาท่ีโดดเด่นและน่าจับตามองอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีจะมีส่วนช่วย
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ผลักดันและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของการพัฒนาครูและการจัดการสอนของประเทศด้วยการพัฒนาเชิงรุก  

และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้การศึกษาก้าวทันกับความเปล่ียนแปลงของโลกและ

การเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

3) โครงการอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) 

 อาสาสมัครการศึกษา หรือ อสม. การศึกษาเป็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีเกิดขึ�นในช่วงโควิด – 19 เพ่ือ

ช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียนและหนุนเสริมการทำางานของโรงเรียนพื�นท่ีห่างไกลทุรกันดาร โมเดลนี�กองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ใช้บทเรียนความสำาเร็จในการทำางานของ อสม. ด้านสาธารณ์สุข  

จากการเฝ้้าระวังการระบาดของโรคโควิดท่ีประสบความสำาเร็จมาแล้ว (Khonkaenlink, 2563)  

สถานการณ์์โควิด – 19 ทำาให้นักเรียนต้องเรียนผ่านระบบทางไกล ขณ์ะท่ีนักเรียนบางส่วนขาดแคลน

อุปกรณ์์ต้องใช้วิธีเรียนรู้เองท่ีบ้าน นักเรียนส่วนหน่ึงประสบปัญหาการเรียนรู้และผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือ

แนะนำาการเรียนได้เท่าท่ีควรจะเป็น การสนับสนุนช่วยเหลือโดยมีกลไกลงไปในพื�นท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็ก

เกิดขึ�นได้ต่อเน่ือง และช่วยลดความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ อสม.การศึกษา จึงเป็นแนวคิด 

ท่ีเกิดขึ�นเพ่ือสนบัสนุนการทำางานในระดบัพื�นท่ีในการชว่ยเหลอืนักเรียนในระดบัหมู่บา้น หรอืหยอ่มบ้าน ในการให้ 

คำาแนะนำาด้านการเรียนรู้และด้านสุขภาวะแก่นักเรียนและชุมชน โดยจะมีบทบาทหลายอย่าง เช่น ช่วยปรับจูน 

สัญญาณ์โทรทัศน์เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหาสามารถเร่ืองอุปกรณ์์เรียนทางไกล หรือเป็นตัวเช่ือมทางด้านภาษา 

เพราะบางพื�นท่ีเป็นชนเผ่าใช้อีกภาษาท่ีครูไม่ถนัด อาสาสมัครท่ีเป็นคนในพื�นท่ีสามารถช่วยส่ือสารเจตนารมณ์์

ของโรงเรียนหรือช่วยสอนหนังสือน้องๆ ได้ในกรณี์ท่ีครูเข้าถึงพื�นท่ีได้ไม่ท่ัวถึง 

การจัดให้มี อสม.การศึกษา นอกจากจะทำาหน้าท่ีช่วยเหลือเด็กในชุมชนแล้ว จะช่วยสำารวจเด็กท่ี 

ความเส่ียงหลุดจากระบบการศึกษา แนะนำาการจัดการเรียนรู้และสุขอนามัยให้แก่นักเรียนและชุมชนในพื�นท่ี 

ได้ตามบรบิท ในระยะเวลาประมาณ์ 5 สัปดาห์ และมโีรงเรียนในพื�นท่ีห่างไกล 279 แหง่ได้รับประโยชนจ์ากการม ีอสม. 

การศึกษา จำานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ครอบคลุมพื�นท่ี 45 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน 

พื�นท่ีห่างไกลทรุกันดารตั�งอยูบ่นเขาสงู และเกาะตา่งๆ ซึ่ึง่จะมเีด็กนักเรียนได้รับประโยชนค์รั�งนี�กว่า 80,000 คน 

โดย กสศ. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนรายละ 150 บาทให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์์การเรียนและสุขอนามัย 

ท่ีจำาเป็นเฉพาะหน้า และจะเร่ิมทำางานกับโรงเรียนเครือข่ายท่ีมีการดำาเนินงานร่วมกันอยู่แล้วเพ่ือเป็นต้นแบบ 

ในระยะแรก (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)

กสศ. และโรงเรียนเครือข่ายได้เชิญชวนผู้ท่ีมีจิตสาธารณ์ะในพื�นท่ี เช่น บัณ์ฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ์

ครูอัตราจ้าง และรุ่นพ่ีในชุมชน เข้ามาทำาหน้าท่ีเป็น อสม.การศึกษา โดยจะสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร  

และค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ อสม.การศึกษา สามารถทำาหน้าท่ีประสานงานไปยังเครือข่าย 

ร่วมดำาเนินงานในพื�นท่ี ซ่ึึ่งเป็นกลไกระดับจังหวัดและระดับภาค ทั�ง 4 เครือข่าย/ภูมิภาค ได้แก่ เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน 

พื�นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนในพื�นท่ีเกาะแก่ง เพ่ือช่วยประสานงานและทำาความเข้าใจร่วมกับโรงเรียน 

เครือข่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานในรายละเอียด รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์์การเรียนรู้ท่ีจำาเป็น

สำาหรับเรียนรู้กับ DLTV แก่นักเรียนทุกคนให้พร้อมด้วย (ไทยโพสต์, 2563) 
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อสม. การศึกษาจึงเป็นแนวคิดการทำางานเชิงรุกท่ีใช้ท้องถ่ินเป็นฐานท่ีน่าสนใจ ด้วยการใช้พลังของคน 

ในชุมชน กลไกและเครือข่ายในพื�นท่ีมาทำางานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนตัวเอง ซ่ึึ่งเป็นการแก้ปัญหา

ท่ีรวดเร็ว ตรงจุดพร้อม ๆ กับการลดความเหล่ือมลำ�าทางการศึกษาของเด็กในชุมชนอีกด้วย

ข้อมูลจุดเน้นสภาวะการศกึษาไทยในป ี2563 ในป ี2563 ท่ีนำาเสนอมาโดยลำาดับข้างต้น ได้แสดงใหเ้ห็นถึง

จุดเน้น การขบัเคล่ือน แนวคดิ และนวตักรรมทางการศกึษาท่ีเป็นความมุ่งม่ันและความพยายามในการแกปั้ญหา

และพัฒนาคุณ์ภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศ ด้วยการพัฒนาปัจจัย และกระบวนการ 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 

ของโลกพร้อมกับการสร้างระบบและโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเรียนรู้อย่างมีคุณ์ภาพแก่ผู้เรียนของไทย
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สถานการณ์์ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ไปท่ัวโลกและประชาชนในหลายประเทศมีการติดเชื�อ

จำานวนมากและเสียชีวิต ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องประกาศนโยบายและแนวทางในการหยุดยั�งการแพร่ระบาด

อยา่งเร่งด่วน พร้อมทั�งกำาหนดมาตรการเพ่ือชะลอและป้องกันไม่ให้สถานการณ์์มีความรุนแรงหรือขยายตัวมากขึ�น 

มาตรการท่ีประเทศส่วนใหญ่ใช้ ได้แก่ การปิดประเทศ (Lockdown) โดยให้ประชาชนหยุดกิจกรรมต่าง ๆ 

หยุดการเดินทาง อยูใ่นท่ีตั�งหรือท่ีพักตามระยะเวลาท่ีกำาหนด และงดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง รวมทั�งมี

การรณ์รงค์มาตรการด้านสาธารณ์สุขและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการดังกล่าว 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั�งด้านสาธารณ์สุข เศรษฐกิจ สังคมและด้านอ่ืน ๆ  ทั�งท่ีเป็นผลกระทบ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการระบาดของโรคและผลกระทบต่อเน่ืองในระยะยาว 

ในด้านการศึกษา ทุกประเทศล้วนได้รับผลกระทบจากมาตรการท่ีกำาหนดเพ่ือหยุดการแพร่ระบาดของ 

เชื�อไวรัสท่ีส่งผลให้มีการประกาศปดิสถานศกึษาและหยดุการเรียนการสอน ทั�งในลักษณ์ะท่ีหยดุท่ัวประเทศและ

หยดุเฉพาะบางพื�นท่ี จากข้อมูลของ UNESCO เก่ียวกับผลกระทบโควิด – 19 ต่อการจัดการศึกษาท่ัวโลก เม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีประเทศท่ีปิดสถานศึกษาจำานวน 107 ประเทศ มีผู้เรียนในระบบได้รับผลกระทบ 

ร้อยละ 60.9 และยงัมีผู้เรียนได้รับผลกระทบเป็นจำานวน 1,066.81 ล้านคน และคาดการณ์์ว่านักเรียนและเยาวชน

ท่ัวโลก จะไม่มีโอกาสกลับเข้าเรียนอีกด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ จำานวนถึง 17 ล้านคน (UNESCO, 2020) 

ประเทศต่าง ๆ ได้กำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการเก่ียวกับการเปิดปิดสถานศึกษา ปรับรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับการศึกษา บริบทและสถานการณ์์การแพร่ระบาด รวมถึงการออก 

มาตรการในการดูแลป้องกันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สภาวการณ์์นี�ส่งผลให้

ส่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนออนไลน์

กลายเปน็รูปแบบหลกัท่ีหลายประเทศนำามาใช้ในการแกไ้ขปัญหาการจดัการศกึษาจากผลกระทบของโรคระบาด

ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก (Home Based Learning)  พร้อมทั�งมีการจัด 

ส่ิงอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ส่ือ วัสดุอุปกรณ์์ต่าง ๆ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้

ตามรูปแบบท่ีจัดให้ ในขณ์ะท่ีหลายประเทศประสบปัญหาท่ีผู้เรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์์พื�นฐานทางเทคโนโลยี

หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำาให้เข้าไม่ถึงการเรียนรูปแบบดังกล่าว ต้องใช้รูปแบบวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีพอจะทำาได้ 

เพ่ือแก้ปัญหา ดังข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา นโยบายและแนวดำาเนินการในการจัดการเรียนรู้ในช่วง โควิด – 19 

ของประเทศตา่ง ๆ  ข้อมูลของประเทศไทย และผลการศกึษาวิจัยผลกระทบดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดจาก 

โควิด – 19 ท่ีจะเสนอตามลำาดับดังต่อไปนี�

บทท่� 4

ก�รจััด้ก�รเร่ยนก�รสอน
ในยุคโควิด้ – 19
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4.1 นโยบ�ยและแนวท�งก�รจััด้ก�รเร่ยนก�รสอนในสถ�นก�รณ์์โควิด้ – 19  
ในต่�งปีระเทศึ       

การเผชิญสถานการณ์์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการระบาดของโควิด – 19 ของแต่ละประเทศ 

มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบท และความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การศึกษาเรียนรู้และ 

ถอดบทเรียนการดำาเนนิการของประเทศท่ีสามารถรบัมือกับสถานการณ์์ไดดี้ มีการกำาหนดนโยบาย แนวดำาเนินการ 

หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับสถานการณ์์ จะทำาให้เห็นแนวทาง

การวางแผน การแกปั้ญหา รวมถงึนวัตกรรมท่ีนา่สนใจท่ีจะนำามาเปน็ข้อมูล หรือเป็นทางเลอืกในการปรบัประยกุต์

ใช้ในสถานการณ์์หรือช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป ดังจะได้เสนอนโยบายและแนวทางของประเทศต่าง ๆ ดังนี�

4.1.1 สาธิารณรัฐปีระชาชนจีน

จีนเป็นประเทศท่ีดำาเนินการหยุดยั�งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  

มีนโยบายและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง รวมทั�งนำาเทคโนโลยเีข้ามาใช้ได้เหมาะสมกับจังหวะ

และโอกาส โดยมีหลักคิด “นอกกรอบ” ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและวางแนวทางการดำาเนินการในระยะยาว 

สรุปการดำาเนินการท่ีสำาคัญได้ดังนี�

1) จัดตั�งหน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำานักงานผู้นำาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรับมือสภาวการณ์์ 

โควดิ – 19 โดยมีภารกจิในการปอ้งกันโควดิ – 19 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับการศกึษาทั�งหมดครอบคลมุการออกแบบ

และกำาหนดแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ และการจัดระเบียบสำาหรับภาคการศึกษาใหม่ 

2) ระดมผู้เช่ียวชาญด้านปฐมวัยและด้านท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเขียนเอกสารบทความสั�น ๆ ในหัวข้อสำาคัญ

เก่ียวกับการดูแลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์์โควิด – 19 และเผยแพร่เอกสารบน WeChat ซ่ึึ่งเป็น 

แพลตฟิอร์มเครือข่ายโซึ่เชียลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้บริหาร 

โรงเรียนและครูปฐมวัยได้จัดตั�งกลุ่มใน WeChat เพ่ือส่ือสารกันเก่ียวกับการเรียนของเด็ก และส่ือสารกับผู้ปกครอง 

ในการดูแลและจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานท่ีบ้าน 

3) เปิดตัวโครงการ “Disrupted Classes, Undisrupted Learning” มีคู่มือให้คำาแนะนำาเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา และมีมาตรการตรวจสอบเพ่ือให้การเรียนออนไลน์ 

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน

4) ประสานความร่วมมือระหว่าง 3 ส่วน “รัฐบาล เอกชน และโรงเรียนหรือ G-E-S” ในการขยาย 

เครือข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุม รวมถึงอัปเกรดอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เพ่ือยกระดับการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ สนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนให้บริการการเรียน

แบบออนไลน์ท่ีสะดวกมากขึ�น อาทิ ห้องเรียนคลาวด์และไลฟ์ิสตรีมม่ิงโดยไม่คิดค่าบริการ

5) พัฒนาแพลตฟิอร์มหลักสูตรออนไลน์ โดยเปิดหลักสูตรออนไลน์กว่า 24,000 หลักสูตร และสนับสนุน

ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกแพลตฟิอร์มการเรียนรู้ท่ีคุ้นเคย รวมถึงจัดบริการสนับสนุนและช่วยเหลือครูและนักเรียน

ในการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีคุณ์ภาพ ดำาเนินการโดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โรงเรียน  

ภาคธุรกิจ ครอบครัวและสังคม ฯลฯ
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6) ออกแบบการเรียนการสอนในลักษณ์ะยืดหยุ่น (Flexible Learning) โดยให้ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

แก่ผู้เรียน ทั�งด้านระยะเวลาในการเข้าเรียน หัวข้อท่ีสนใจและถนัด การเรียนผ่านเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 

แนวทางการเรียน ส่ือการเรียนและวิธีการวัดประเมินผลท่ียืดหยุ่นและหลากหลาย หรือการจัดรายวิชาเรียน 

ท่ีสอดคล้องกับมาตรการการป้องกัน (สกศ., 2563)

4.1.2 ปีระเทศสหราชอาณาจักร

ในชว่งสถานการณ์์โควดิ – 19 บรษัิทกระจายเสยีงแห่งชาติของอังกฤษ (BBC) ไดเ้ชิญกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

มาร่วมผลิตส่ือการสอน และเผยแพร่บทเรียนทางออนไลน์ตามหลักสูตรการเรียนในทุกระดับชั�นเนื�อหาในวิชาหลัก

จะนำาเสนอในรูปแบบวิดีโอ พอดแคสต์ (Podcast) และบทความทาง BBC Bitesize Daily ซึ่ึ่งสามารถรับชม 

ได้ทางเว็บไซึ่ต์ของ BBC เป็นเวลาต่อเน่ืองกัน 14 สัปดาห์ ทั�งนี�กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบทเรียนออนไลน์  

180 บทเรียนต่อสัปดาห์ให้กับเด็กตั�งแต่ชั�นอนุบาลจนถึงชั�นปีท่ี 10 (ชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรไทย)  

ได้เรียนท่ีบ้าน ซ่ึึ่งผู้เรียนชั�นปีท่ี 10 ต้องสอบวัดผลรายวิชา GCSE (General Certificates of Secondary Education) 

ในปีการศึกษาถัดไป ทั�งนี� รัฐบาลได้สนับสนับสนุน แล็ปท็อป อุปกรณ์์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 4G พร้อมทั�ง 

โต�ะเขียนหนังสือให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ท่ีลูกเรียนโรงเรียนรัฐ จะทำาหน้าท่ีเป็น “ครูจำาเป็น” ในการเรียนออนไลน์ของลูก ส่วนโรงเรียนเอกชน ครูส่วนใหญ่

ใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอนออนไลน์ได้แก่ Zoom, Google Classroom, Kahoot และอ่ืน ๆ ท่ีเป็น 

ส่ือการสอน (อิสสริยา พรายทองแย้ม, 2563)

4.1.3 ปีระเทศญ่ีปุี�น 

ญ่ีปุ่นมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในบริบทของแต่ละโรงเรียน 

ท่ีแตกต่างกันไป โดยยึดหลักการสำาคัญดังนี�

1) บริหารจัดการโดยใช้วิธีเข้าเรียนแบบเหล่ือมเวลา “Staggered Attendance” ซ่ึึ่งเป็นการหลีกเล่ียง

ตามหลักการ “3 Cs” อันได้แก่ (1) หลีกเล่ียงพื�นท่ีปิด (Closed Spaces) ท่ีไม่มีอากาศถ่ายเท (2) หลีกเล่ียงพื�นท่ี

แออัด (Crowded Places) ท่ีมีผู้คนจำานวนมาก (3) หลีกเล่ียงการส่ือสารกันอย่างใกล้ชิด (Close – Contact)  

ท่ีเป็นการสนทนากันแบบไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น วันท่ีหน่ึงให้นักเรียน ชั�น ป.4/1 และ 5/1 

มาเรียนท่ีโรงเรียน และวันถัดมาให้ ป.4/2 และ 5/2 มาเรียน 

2) ช่วงระยะเวลาท่ีปิดเรียน โรงเรียนจะจัดให้มี “School Attendance Day” เพ่ือดูแลสุขภาพของ

นักเรียน ผู้ปกครองจะดูแลนักเรียนตามคำาแนะนำาของโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนจะมีการแจ้งเว็บไซึ่ต์ 

ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั�นให้นักเรียนทำาการบ้านและส่งการบ้านผ่านระบบ 

School Attendance Day และมอบหมายงานชิ�นใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในประเทศญ่ีปุ่นยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าท่ีควร จากการสำารวจพบว่า 

ครู ผู้เรียน รวมไปถึงประชากรของประเทศญ่ีปุ่นยังมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับตำ่าโรงเรียนรัฐบาลของ

ญ่ีปุ่นยงัขาดความพร้อมในการจัดการด้านเทคโนโลยี ประกอบกับไม่มีแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการตัดสินใจ 

ในด้านต่าง ๆ 
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ทั�งนี� กระทรวงศึกษาธิการของญ่ีปุ่นพยายามชดเชยความขาดแคลนโดยจัดทำาเนื�อหาหลักสูตรให้กับ

นักเรียนในทุกระดับผ่านแพลตฟิอร์มดิจิทัล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการฝึ้กซ้ึ่อมการเรียนออนไลน์  

(สกศ., 2563)

4.1.4 ปีระเทศเกาหลีใต้

ในช่วงสถานการณ์์โควิด – 19 กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เร่ิมทดสอบระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ด้วยการเปล่ียนผ่านไปสู่การเรียนออนไลน์อย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละสัปดาห์ โดยเร่ิมจากระดับชั�น

มัธยมศกึษาปท่ีี 3 และชั�นมัธยมศกึษาปท่ีี 6 เป็นกลุ่มแรก จากนั�นสัปดาหถั์ดมาจงึให้ระดับชั�นมัธยมศกึษาท่ีเหลือ 

รวมทั�งประถมศึกษาตอนปลายเร่ิมเข้าระบบการเรียนออนไลน์ และตามมาด้วยระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ในสัปดาห์ถัดไป สำาหรับชั�นอนุบาลให้เล่ือนการเปิดเทอมออกไปไม่มีกำาหนด ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนั�นได้

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนหน้านี�แล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การเรียนการสอนแบบ Real Time ผ่าน Video Conference   

(2) การเรียนการสอนตามเนื�อหาสาระ โดยการใช้วิดีโอท่ีโรงเรียนเปน็ผู้ผลิตเอง ครจูะอัดวิดีโอการสอนไว้ล่วงหนา้

เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐนำาไปออกอากาศท่ัวประเทศ และ (3) การเรียนการสอนโดยใช้งานท่ีมอบหมายให้ 

เป็นฐาน ซ่ึึ่งนักเรียนจะต้องทำาโครงงานหรือรายงานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ทั�งนี� เปิดโอกาสให้

โรงเรียนเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลท่ีน่าสนใจจากผลการสำารวจขององค์กรด้านการสำารวจความคิดเห็นของเกาหลีใต้

พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 72 เห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ยังมีความกังวลเก่ียวกับ 

ความพร้อมของโรงเรียนด้านอุปกรณ์์และเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากข้อมูลพบว่า  

โรงเรียนร้อยละ 40 ไม่มีการติดตั�ง Wireless Network สำาหรับครูใช้ถ่ายทอดสดจากห้องเรียน อีกทั�ง ผู้ปกครอง 

บางส่วนกังวลว่าการเรียนออนไลน์อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงรวมกลุ่มนักเรียนท่ีบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน 

และจัดห้องเรียนในบ้าน โดยให้พ่อแม่ผลัดกันมาดูแล เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน (Choon, 2020)

4.1.5 ปีระเทศสิงคโปีร์

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (Ministry of Education, 

Singapore, 2020) กำาหนดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

รวมถงึนักเรียนการศึกษาพิเศษเปล่ียนไปใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก (Home – Based Learning: HBL) 

โดยโรงเรียนอนุบาลทั�งหมดและศูนย์ดูแลเด็ก รวมถึงศูนย์ดูแลนักเรียนพิเศษจะระงับการให้บริการท่ัวไป  

ส่วนสถาบันการศึกษาเอกชนได้รับคำาแนะนำาให้จัดการเรียนรู้แบบ HBL หรือไม่เช่นนั�นก็ทำาการปิดโรงเรียนช่ัวคราว 

กระทรวงศกึษาธิการจะตดิตามสถานการณ์์โควดิ – 19 อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือประเมนิว่า จะเปดิเรียนในเดอืนพฤษภาคม 

2563 ได้หรือไม่ หรือจะต้องมีการต่อช่วงเวลาในการจัดการในลักษณ์ะนี�ต่อไปอีก

ในส่วนของโรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครอง และครูสำาหรับการทำางานแบบ HBL 

โดยจะให้คำาแนะนำาและสนับสนุนนักเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์์เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ท่ีบ้านทั�งการใช้ออนไลน์และ
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วัสดุท่ีเป็นชิ�นงาน โรงเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนเก่ียวกับอุปกรณ์์ดิจิตอลหรือสัญญาณ์อินเทอร์เน็ต โดยหน่วยงาน 

ท่ี ช่ือว่าแพลตฟิอร์มการเรียนรู้ของนักเรียนสิงคโปร์ (SLS) จะเปิดให้นักเรียนเข้าใช้ได้อย่างต่อเน่ือง  

ในช่วง HBL นักเรียนผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อและสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากครูและโรงเรียน ส่วนครูโรงเรียน 

การศึกษาพิเศษก็สามารถประสานจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิเศษ และสามารถดูแลนักเรียนพิเศษได้ตามปกติ 

การทดสอบและประเมินผลได้มีการปรับเปล่ียน โดยเล่ือนการสอบกลางภาคของทุกโรงเรียนออกไป  

ส่วนการทดสอบระดับชาติ การสอบปลายปีการศึกษา และการสอบจบชั�นประถมศึกษายังดำาเนินต่อไปตามแผนท่ี

วางไว้พร้อมกับมาตรการป้องกันท่ีจำาเป็น

สถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์จะใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบพบหน้า  

(Face – to – Face) กับการเรียนโดยใช้ e–Learning เป็นหลัก มีการปรับปรุงโมดูลออนไลน์ท่ีองิกับรายวิชาเรียน 

เกือบทั�งหมด และเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้หลักสูตรออนไลน์ รวมทั�งได้มีการปรับเปล่ียน 

รูปแบบการสอบและการประเมนิ โดยสถาบนัจะติดต่อกับนักศึกษาในการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบ

ความก้าวหน้า รวมทั�งช่วยให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในเวลาท่ีกำาหนด

4.1.6 ปีระเทศแคนาดา

การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ในแคนาดาเร่ิมต้นขึ�นในเดอืนมีนาคม 2563 รัฐบาลของแตล่ะมณ์ฑลไดส่ั้ง

ปิดโรงเรียนทันทีเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด และต่อมาได้มีการวางระบบโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั�งอบรมสัมมนาผ่านเว็บ จัดทำาวิดีทัศน์การสอน จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการสอนสด (Live) รวมทั�ง

สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาแบบให้เปล่ากับครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในขณ์ะเดียวกัน ได้มีการแชร์บล็อก

และการเผยแพร่บทความในประเด็นท่ีน่าสนใจ ทั�งในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Twitter, Facebook หรือส่ืออ่ืน ๆ 

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์์ รวมทั�งแลกเปล่ียนความสำาเร็จผ่านการเรียนรู้รูปแบบทางไกลอย่างหลากหลาย 

(Osmond-Johnson, Campbell & Pollock, 2020) 

People for Education (2020) ได้สำารวจระบบการศึกษาของแคนาดาท่ีตอบสนองการแพร่ระบาด

ของโควิด – 19 โดยเปรียบเทียบแนวดำาเนินการด้านการจัดการเรียนรู้แต่ละมณ์ฑล พบว่า ส่วนใหญ่ประกาศ 

ปิดสถานศึกษา มีเพียงบางมณ์ฑลท่ีให้ผู้เรียนเลือกว่าจะเข้าเรียนในลักษณ์ะบางเวลาหรือไม่ การจัดการเรียนรู้ 

เป็นไปอยา่งหลากหลาย ทั�งการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีบ้าน (At – Home Learning Plans) โดยพิจารณ์าจาก

บริบทท่ีเป็นเอกลกัษณ์์ของแตล่ะชุมชนท่ีโรงเรียนตั�งอยูด่ว้ยวิธีเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัลและ

ออนไลน์ (Digital and Online Learning) การเรียนรู้โดยใช้กระดาษเป็นหลักหรือโทรศัพท์เป็นหลัก (Phone 

or Paper – Based Learning) หรือชุดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้เรียนท่ีบ้าน (Learning at Home Packages) ทั�งนี�

แนวดำาเนินการจัดการศึกษาของแต่ละมณ์ฑลจะแตกต่างกันไป ขึ�นอยู่กับบริบทและการตัดสินใจของผู้เก่ียวข้อง

ท่ีแม้ว่าจะมีวิธีดำาเนินการท่ีแตกต่าง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกัน คือ เจตนารมณ์์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

ในสถานการณ์์วิกฤติท่ีเกิดขึ�น
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4.1.7 ปีระเทศฟิินแลนด์

รัฐบาลฟิินแลนด์มุ่งดำาเนินการป้องกันการติดเชื�อและลดการแพร่กระจายของโควิด – 19 ก่อน แล้วจึง

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา โดยเร่ิมในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก่อน แล้วจึงดำาเนินการในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการศึกษา 

รูปแบบอ่ืนตามลำาดับ (Finnish National Agency for Education, 2020)

รัฐบาลฟิินแลนด์ได้ให้คำาแนะนำาโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล รวมทั�งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

วิธีการทำางานโดยคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เน่ืองจากมีข้อมูลแสดงว่า การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

โควดิ – 19 ในหมู่เด็กด้วยกันจะไมรุ่นแรงเทา่ระดบัผู้ใหญ ่และเดก็ไม่ใช่แหล่งท่ีมาของการตดิเชื�อ ดังนั�น โรงเรียน

จะยังคงเปิดเรียนได้โดยยึดความปลอดภัยสำาหรับเด็กและบุคลากรของโรงเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันฝึ้กอบรมวิชาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่ ยังคงเปิดสอนต่อไปได้ และสามารถตัดสินใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนได้ตามความจำาเป็น หน่วยงานเพ่ือการศึกษาแห่งชาติของฟิินแลนด์ (EDUFI) 

ได้ออกแนวปฏิิบัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินนักเรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดสวัสดิการ

นักเรียนนอกจากนี� ยงัมีแนวปฏิิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยหลกีเล่ียงการสัมผัสทางร่างกาย  

การปฏิิบัติกิจกรรมในพื�นท่ีท่ีมีบริเวณ์กว้างขวาง และกรณ์ีท่ีเด็กป่วยจะถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนและได้รับการ

ตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

สำาหรับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ในระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนต้องมีแนวปฏิิบัติให้ผู้ปกครอง

เกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามารถตัดสินใจ

เก่ียวกับการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และการศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ  สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายวิธี เช่น การจัดการ

ศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้แบบอิสระ ส่วนกำาหนดการ

สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยไม่มีการเปล่ียนแปลง คณ์ะกรรมการท่ีรบัผิดชอบได้ให้คำาแนะนำาท่ีทำาให้

ม่ันใจว่าการสอบจะจัดขึ�นในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

4.1.8 ปีระเทศในอาเซี่ยนและติมอร์ – เลสเต

ประเทศในอาเซีึ่ยนซ่ึึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยล้วนประสบปัญหาจากการระบาดของ 

โควิด – 19 เช่นกัน จากการประชุมทางไกลเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์์การจัดการเรียนรู้และเตรียมพร้อมทางการ

ศึกษาในสถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโควดิ – 19 ของกลุ่มครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ิามหาจักรีในประเทศอาเซีึ่ยน

และติมอร์-เลสเต ในช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 สามารถสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนช่วง โควิด – 19 

ของประเทศในกลุ่มนี�ได้ดังนี� (จุฬากรณ์์ มาเสถียรวงศ์, 2563)

1) เวียตนาม รัฐบาลส่ังล็อคดาวน์ประเทศ และปดิสถานศึกษาตั�งแต่ปลายเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 

2563 ซึ่ึ่งเป็นช่วงปลายของการปิดภาคเรียนปกติ (และจะเปิดภาคเรียนใหม่ราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศอนุญาตการเปิดโรงเรียนตามความพร้อมแต่ละพื�นท่ีโดยอาศัยข้อมูลของกระทรวง
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สาธารณ์สุข แต่ละภูมิภาคเร่ิมทยอยเปิดโรงเรียนตั�งแต่เดือนเมษายน โดยมีประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ 

ทุกพื�นท่ี โดยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 เปดิเฉพาะระดบัมัธยมศึกษา และ 11 พฤษภาคม 2563 เปดิครบทุกช่วงชั�น 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “Giảm Tải” หรือ “ลดโหลด” โดยให้ลดเนื�อหาการเรียนการสอนทั�ง

หลักสูตรลง ปรบัลดเนื�อหาการสอนใหก้ระชับ ลำาดับความสำาคัญส่ิงท่ีต้องเรียนในห้องเรียน เน้นให้เด็กทำากิจกรรม

ปฏิิบัติให้มากและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูร่วมติดตามและดูแลการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และลดเวลา

ในห้องเรียนลง โดยมีครูให้คำาปรึกษา ติดตาม และประเมินผลร่วมกับนักเรียน โดยเน้นว่าเด็กต้องได้การเรียนรู้ 

ท่ีมีคุณ์ภาพตามระดับชั�น

2) สปีปี.ลาว  รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศล็อคดาวน์ประเทศในเดือนมีนาคม 2563 พร้อมกับปิด 

สถานศกึษาท่ัวประเทศ (ปกตเิปิดเรียนช่วง 1 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ในระดบัประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

ส่วนเดือนมิถุนายนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 รัฐบาลเน้นมาตรการ  

“อยูบ้่าน” และ “เว้นระยะห่าง” ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ประกาศนโยบายเปิดโรงเรียนใหม่ เร่ิมใน 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะป.5 ม.4 ม.7) และวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 เปิดทุกชั�น โดยเน้นในเร่ืองการดูแล

สุขอนามัยและการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู้ ทั�งในระบบ On-Air On-line และ On-site โดยมีมาตรการสำาคัญคือ การเว้นระยะห่างทางสังคม สำาหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวนนักเรียนมีน้อยให้จัดการเรียนการสอนปกติ โดยต้องจัด ท่ีน่ังของนักเรียนให้มีระยะ

ห่าง 1 เมตรขึ�นไป หากห้องเรียนมีจำานวนนักเรียนมากกว่า 30 คนขึ�นไป ให้แยกออกเป็นห้องย่อย และจัดสอน 

อย่างเหมาะสม ส่วนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนจำานวนมาก ให้แต่ละชั�นเรียนผลัดเปล่ียนวันเรียน เพ่ือจัดท่ีน่ังเรียนของ

นักเรียนให้มีระยะห่าง 1 เมตรขึ�นไป และแยกห้องท่ีมีนักเรียนมากออกเป็นห้องย่อยตามความเหมาะสม 

3) บรูไนดารุสซ่าลาม โดยปกติภาคเรียนท่ี 1 เปิดเรียนช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และภาคเรียนท่ี 

2 เปิดช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน (มีปิดเรียนช่วงรอมฏิอนระหว่างเทอม) สถานการณ์์โควิด – 19 ส่งผล 

ให้มีการปิดสถานศึกษาท่ัวประเทศ กระทรวงสาธารณ์สุขจะเป็นหน่วยประเมินสถานการณ์์และพิจารณ์า

การเปิด – ปิดสถานศึกษาและให้คำาปรึกษาแก่กระทรวงศึกษาธิการ บรูไนได้ประกาศเปิดโรงเรียนเป็น 

2 ระยะ ระยะท่ี 1 เร่ิมตั�งแต่ 12 มิถุนายนถึงตุลาคม โดยเปิดให้เฉพาะนักเรียนในระดับชั�นประถมศึกษาปีท่ี 6 

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึึ่งเป็นระดับชั�นท่ีต้องสอบเล่ือนชั�นหรือเรียนต่อในระดับสูง ส่วนระยะท่ี 2 หลังจาก 

การเปิดโรงเรียนได้สองสัปดาห์จะเปิดในระดับชั�นประถมและมัธยมครบทุกช่วงชั�น โดยเน้นมาตรการ 

“เว้นระยะห่าง” โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติและผสมผสานการสอนออนไลน์ 

และจัดชุดกิจกรรมหรือ Home learning pack สำาหรับเด็กท่ียังไม่สามารถมาโรงเรียนได้ มีการให้คำาปรึกษา 

พ่อแม่ในการช่วยเหลือเด็กผู้มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ โดยจะมีการประเมินผลการทำางานทั�งโรงเรียน 

เป็นระยะ ๆ เพ่ือส่ือสารต่อผู้ปกครอง ชุมชนและกระทรวงศึกษาธิการ

4) อินโดนีเซี่ย อินโดนีเซีึ่ยเป็นประเทศท่ียังคงมีความรุนแรงในด้านสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 

โควิด – 19 อันดับต้น ๆ  ในกลุ่มประเทศอาเซีึ่ยน รัฐบาลประกาศมาตรการล็อคดาวน์ประเทศและปิดสถานศึกษา
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ท่ัวประเทศ โดยปกติภาคเรียนท่ี 1 เปิดช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม และภาคเรียนท่ี 2 เป็นเดือนมกราคม – 

มิถุนายนของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม กระทรวงศาสนา กระทรวงสาธารณ์สุข และกระทรวง

การต่างประเทศอินโดนีเซีึ่ย ได้มีประกาศร่วมเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2020/2021 ดังนี�  

(1) เด็กปฐมวัย การศึกษาขั�นพื�นฐานและการศึกษาในระดับกลางให้เปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม (2) การเปิดเรียน 

โรงเรียนท่ีอยู่ในพื�นท่ีสีเขียวให้ขออนุญาตจากท้องถ่ิน จังหวัดและภาค และกระทรวงศาสนา และพื�นท่ี 

สีเหลือง – แดงไม่อนุญาตให้จัดการสอนท่ีโรงเรียน ต้องสอนผ่านท่ีบ้าน  ทั�งนี� กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 

ส่งเสริมการเรียนทางไกลผ่านออนไลน์ และสนับสนุนให้มีการเรียนหลักสูตร “โควิด – 19 ศึกษา” เพ่ือสร้างทักษะ

ชีวิตและภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามสภาพบริบทของแต่ละพื�นท่ี 

5) ฟิิลิปีปิีนส์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รัฐบาลฟิิลิปปินส์ส่ังล็อคดาวน์ประเทศ สถาบัน 

การศึกษาต้องปิดการเรียนการสอน โดยปกติช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมเป็นช่วงเปิดเรียนภาคปลาย (เทอม 4) 

และช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมเป็นการเปิดเรียนภาคต้น (เทอม 1) เน่ืองจากฟิิลิปปินส์ยังคงมีอัตราผู้ติดเชื�อ 

และสถานการณ์์การแพร่ระบาดท่ียังรุนแรง ทำาให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีแผนเปิดเรียนใน

เดือนสิงหาคม แต่ยงัไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบพบหน้า การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดเรียน

จะเน้นเร่ืองความสะอาด สุขอนามัยและอุปกรณ์์การเรียนรู้ต่าง ๆ   ในด้านการจัดการเรียนการสอน มีแนวดำาเนินการ  

6 รูปแบบ ได้แก่ (1) สอนแบบปกติ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าปกติ (2) สอนแบบโมดูล ปรับการ

สอนสลับเด็กมาโรงเรียน  (3) สอน Online (4) Blended learning  approach ผสมทั�งแบบส่ืออินเตอร์เน็ต

และโมดูล ซ่ึึ่งเป็นวิธีท่ีครูใช้มากท่ีสุด (5) Home schooling มีการฝึ้กอบรมพ่อแม่ในวิธีการสอนลูก (6) 

Mobile Learning/The Push Cart Knowledge เป็นการเข็นรถเคล่ือนไปสอนยังพื�นท่ีท่ีมีเด็กนอกระบบและ 

เด็กด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรูปแบบนั�นสามารถจัดโดยบูรณ์าการการเรียนรู้ เพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย 

ของเดก็ท่ีมีบริบทและความตอ้งการและสถานการณ์์ท่ีแตกตา่งกัน ตั�งแต่เด็กท่ีเข้าถึงเทคโนโลยไีด้ เด็กท่ีเข้าไม่ถึง

เทคโนโลยี จนถึงเด็กท่ีอยูน่อกระบบ

6) กัมพูชา รัฐบาลส่ังล็อดดาวน์และปิดสถานศึกษาท่ัวประเทศซ่ึึ่งตรงกับช่วงการเปิดภาคเรียนท่ี 2  

(เดือนมีนาคม – มิถุนายน ในภาคเรียนปกติ) โดยสถานการณ์์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา  

มีนโยบายการจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่นโทรทัศน์ (On–Air) เนน้ให้เรียนจากท่ีบ้าน และใช้เทคโนโลยเีข้ามา 

สนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลผ่านออนไลน์ โดยยืดหยุ่นให้ครูในบางพื�นท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเล็กไม่เกิน 

10 คนได้ท่ีบ้านหรือในชุมชน ในภาพรวมการจัดการศึกษาทางไกล แม้จะมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน

ระบบออนไลนใ์นกัมพูชา แต่ยงัมีข้อจำากัดเร่ืองการเข้าถึงเทคโนโลยอีอนไลน์  มีจำานวนนักเรียนมากถึง 3 ล้านคน 

ท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลนไ์ด้ ดังนั�นครูต้องทำางานรว่มมือกับผู้ปกครองในการสง่เสรมิการเรียนรู้ 

และจัดการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองมือหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สนองตอบต่อการเข้าถึงทรัพยากรท่ีสามารถช่วยให้

นักเรียนเรียนรู้ได้ และร่วมติดตามผลการเรียนรู้

7) เมียนมา ปลายเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลเมียนมาประกาศล็อดดาวน์และเล่ือนการเปิดเรียน 

อย่างเป็นทางการตามสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึึ่งโดยปกติในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
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เป็นช่วงปิดภาคเรียนและการเปิดเรียนจะเร่ิมในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศการเปิดเรียนใหม่ของโรงเรียนในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ตามความพร้อมของแต่ละพื�นท่ี โดยมีหลักการร่วม 

คือ สุขอนามัย การเว้นระยะห่าง 2 เมตร จำานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน รัฐบาลแจกหน้ากากอนามัย 

ให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนได้จัดให้มีการส่งเสริมการดูแลทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและชุมชน มีการเตรียม 

สภาพแวดล้อมทั�งเร่ืองความสะอาดและการเตรียมความม่ันคงทางอาหาร เตรียมพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ทาง

วิชาการและคุณ์ภาพชีวิต นอกจากนี�ยังได้นำาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ โดยมีการฝึ้กอบรมออนไลน์แก่ครูด้วย 

8) ติมอร์ – เลสเต รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ประเทศตั�งแต่วันท่ี 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยใน

ช่วงดังกล่าวเน้นมาตรการ “อยูบ่า้น” “เว้นระยะหา่ง” และ “ดแูลสุขอนามยั” โดยโรงเรียนได้แจกจ่ายอาหารในรปู

แบบของขา้วสารและถ่ัว และอธิบายตารางการเรียนทางไกลให้กับนักเรียน ซ่ึึ่งจะอยูใ่นรูปแบบ (1) โทรทัศน์ทางไกล

ผ่านดาวเทยีม On Air และ Online  (2) แบบฝ้กึและชดุกิจกรรมท่ีให้ไปทำาท่ีบ้าน เนน้การเรียนรู้หนังสือท่ีส่งเสรมิ

การคิดวิเคราะห์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน ในเดือนมิถุนายน รัฐบาล

ติมอร์ได้ยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์-เลสเตให้แต่ละโรงเรียนดำาเนินการ 

เตรียมความพร้อมตามข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลก โดยโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมและทดลองการ

มาโรงเรียนของนักเรียน มีการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโดยเจ้าหน้าท่ีเขตพื�นท่ีการศึกษาและกระทรวง

ศึกษาธิการก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

4.2 นโยบ�ยและแนวท�งก�รจััด้ก�รเร่ยนก�รสอนในสถ�นก�รณ์์โควิด้ – 19  
ในปีระเทศึไทย

4.2.1 นโยบาย แนวคิด หลักการในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด – 19

การระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทยเร่ิมต้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และนำาไปสู่การระบาดใหญ่

และมาตรการปิดประเทศในเวลาต่อมา รัฐบาลได้เร่ิมประกาศมาตรการต่าง ๆ  ออกมาเพ่ือหยดุยั�งการแพร่ระบาด

ในวงกว้าง ในส่วนของการศึกษา ท่ีประชุมคณ์ะรัฐมนตรีเม่ือวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการ

เล่ือนเปิดเทอมจากวันท่ี 16 พฤษภาคม เปน็วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องเร่งวางแผนการ

ดำาเนินงาน ทั�งการกำาหนดมาตรการด้านสาธารณ์สุขเพ่ือดูแลป้องกันผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ปลอดภัย 

และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์์โควิด – 19 ซ่ึึ่งมีรายละเอียดดังนี�

1) แนวปีฏิิบัติสำาหรับสถานศึกษาในการป้ีองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ์สุข ได้หารือการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนรว่มกับกระทรวงศึกษาธิการ

และหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยได้กำาหนดหลักปฏิิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

ไว้ 6 ข้อได้แก่ (1) คัดกรอง (Screening) ผู้ท่ีเข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณ์หภูมิร่างกาย 

(2) สวมหนา้กาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหนา้กากผ้าหรือหน้ากากอนามยั ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานศกึษา (3) ล้างมือ 

(Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนำ�านานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียง 
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การสัมผัสบริเวณ์จุดเส่ียงโดยไม่จำาเป็น (4) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อยา่งน้อย 

1- 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานท่ี (5) ทำาความสะอาด (Cleaning) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศ

ถ่ายเท หากจำาเป็นต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ กำาหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบาย

อากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง และทำาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ์ต่าง ๆ โดยเช็ดทำาความสะอาดพื�นผิวสัมผัสของ

โต�ะ เก้าอี� และวัสดุ อุปกรณ์์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียงและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝ้อย

แบบมีฝ้าปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพ่ือนำาไปกำาจัดทุกวัน และ (6) ลดแออัด (Decrease) ลดระยะ

เวลาการทำากิจกรรมให้สั�นลงเท่าท่ีจำาเป็นหรือเหล่ือมเวลาทำากิจกรรมและหลีกเล่ียงการทำากิจกรรมรวมตัวกัน

เป็นกลุ่ม ดังแผนภาพท่ี 4.1.

ในส่วนของขั�นตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

จะประกอบด้วย (1) จัดตั�งจุด/บริเวณ์คัดกรองบริเวณ์ทางเข้าสถานศึกษา (2) วัดอุณ์หภูมิ (สูงกว่า 37.5° C  

ถือว่ามีไข้) (3) ให้ผู้ถูกคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และนำ�า หรือเจลแอลกอฮอล์ (4) ตรวจสอบการสวมหน้ากากของ

บุคคลทุกคนท่ีเข้าสถานศึกษา (5) ซัึ่กประวัติเส่ียง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง (มีนำ�ามูก เจ็บคอ 

หายใจลำาบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส) และบันทึกผลในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ และ  

(6) ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

แผนภาพที่ 4.1  

6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2) นโยบายและแนวดำาเนินการในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด – 19                       

กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ได้กำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์

โควิด – 19 บนพื�นฐาน 6 ข้อ ดังนี� 

(1) จัดการเรียนการสอน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง (การเปิดเทอมอาจหมาย

ถึงการเรียนท่ีโรงเรียนหรือการเรียนท่ีบ้าน ทั�งนี�การตัดสินใจจะขึ�นอยูกั่บผลการประเมนิสถานการณ์์อยา่งใกล้ชิด)

(2) อำานวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้

(3) ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก กสทช. ทั�งหมด 

17 ช่อง เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั�นสามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ทั�งนี� ไม่มีการลงทุนเพ่ือจัดซืึ่�ออุปกรณ์์ใด ๆ 

เพ่ิมเติมโดยไม่จำาเป็น ซ่ึึ่ง กสทช. อนุมัติแล้วให้เร่ิมออกอากาศวันท่ี 16 พฤษภาคม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

หรือหากสามารถกลับมาดำาเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ แบ่งเป็นของสำานักงาน 

คณ์ะกรรมการการศึกษาพื�นฐาน (สพฐ.) จำานวน 15 ช่อง เป็นของสำานักงานคณ์ะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

จำานวน 1 ช่อง และเป็นของสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำานวน 

1 ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD)

(4) ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพื�นฐานของการสำารวจความต้องการ ทั�งจากนักเรียน ครู และโรงเรียน

โดยให้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นท่ีตั�ง และกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื�นท่ี

(5) ปรับปฏิิทินการศึกษาของไทยให้เอื�อต่อการ “เรียนเพ่ือรู้” ของเด็กมากขึ�น รวมทั�งมีการปรับตารางเรียน 

ตามความเหมาะสม โดยเวลาท่ีชดเชยจะคำานึงถึงภาระของทุกคน และการได้รับความรู้ครบตามช่วงวัย 

ของเด็ก

(6) บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง และทำาให้ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก

การเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด

3) แนวทาง วิธีิการและรูปีแบบ/สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด – 19 

กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ได้ออกแบบการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 โดยมีรายละเอียด 

ในภาพรวม ดังนี�

(1) รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื�นท่ี โดยมีการเรียนรู้แบบ 

Onsite ในพื�นท่ีท่ีมีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณ์ะท่ีพื�นท่ีไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านการ 

On – Air และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ Online โดยกำาหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี�

(1.1) การเรียนท่ีโรงเรียน (ON-SITE)

(1.2) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั�ง KU-Band และ 

C-Band (2) ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) (3) ระบบเคเบิ�ลทีวี (Cable TV) และ (4) ระบบ IPTV

(1.3) การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ช่องทาง ได้แก่เว็บไซึ่ต์ DLTV   
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www.dltv.ac.th เว็บไซึ่ต์ www.deep.go.th (DEEP: Digital Education Excellence Platform) เว็บไซึ่ต์ 

Youtube - www.youtube.com DLTV1 Channel – DLTV15 Channel และแอปพลิเคชัน DLTV บน 

Smartphone/Tablet

(2) นโยบายหลักท่ีนำามาใช้ คือ เพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมิน และงดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่จำาเป็น โดย

เน้นเรียนเฉพาะวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ือให้นักเรียนผ่อนคลายลง นักเรียนจะมีเวลาพักในภาคเรียน

ท่ี 1 และ 2 รวมทั�งสิ�น 54 วัน ภาคเรียนท่ี 1/2563 จะเร่ิมเรียนวันท่ี 1 กรกฎาคม  – 13 พฤศจิกายน 2563  

ส่วนภาคเรียนท่ี 2/2563 วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 รวมเวลาเรียนทั�งสิ�น 181 วัน โดยให้แต่ละ

โรงเรียนสอนชดเชยเวลาท่ีขาดหายไป เพ่ือให้ปีการศึกษาหน้ากลับมาเปิดเทอมเป็นปกติ 

(3) การเตรียมพร้อมระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเร่ิมทดสอบตั�งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 

2563 เป็นต้นไป เพ่ือให้พร้อมมากท่ีสุด ในกรณี์ท่ีไม่สามารถเปิดเทอมตามกำาหนดได้

(4) กระทรวงศกึษาธกิารจะเปน็ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสดัส่วนร้อยละ 80 เพ่ือใหทุ้กคน

สามารถเข้าถึงการเรียนขั�นพื�นฐานได้ ในสัดส่วนท่ีเหลือให้โรงเรียนและครูพิจารณ์าตามความเหมาะสม

(5) การเรียนผ่านการสอนทางไกลใช้ทีวิดิจิทัลและ DLTV เป็นหลัก โดยมีดิจิทัลแพลตฟิอร์มของกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่ือเสริม

4.2.2 แนวดำาเนินการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละสังกัด

จากนโยบายและแนวการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์โควิด – 19 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด  

นำาไปสู่แนวดำาเนินการขององค์กรหลักท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี�

1) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

สพฐ. ได้กำาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 

โควิด – 19 แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี�

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพร้อม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563)

เป็นการสำารวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบ

การบริหารจัดการ รวมถึงขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จาก กสทช. เพ่ือจัดการเรียนการสอน

ตั�งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง

ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำาส่ือวีดิทัศน์การสอน โดยครูต้นแบบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรวบรวมส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ใน OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและ

แพลตฟิอร์มการเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor ติวฟิรี.com e–Book เป็นต้น รวมถึง

เตรียมโครงสร้างพื�นฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการแพลตฟิอร์มการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงกับระบบ 

Digital e–Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ระยะท่ี 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2563)

เป็นการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเคร่ืองมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและ 

บริบทของสถานศึกษา รวมทั�งเปิดศูนย์รับฟัิงความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล จากผู้ปกครอง ประชาชน และ 

ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำา 

ช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง

ระยะท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 

วางแผนไว้สำาหรับ 2 สถานการณ์์ น่ันคือ สถานการณ์์ท่ี 1 กรณี์ท่ีสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 

ยังไม่คล่ีคลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ด้วยเคร่ืองมือการเรียนรู้ 

ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา และสถานการณ์์ท่ี 2 กรณี์ท่ีสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 

โควิด – 19 คล่ีคลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

และมีแผนเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณ์ะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ระยะท่ี 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564) 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเก่ียวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา (TCAS GAT PAT) และ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับการทดสอบ O-net ชั�นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี 6          

นอกจากนี� จะมีการเตรียมความพรอ้มครูของ สพฐ. โดยพัฒนาครู บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน

การสอนทางไกล จัดทำาคู่มือแนวทางการจดัการเรียนการสอนทางไกลสำาหรับครูและผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั�งให้ความรู้ 

ในการใช้เคร่ืองมือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง DLTV และ OBEC Channel 

และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย

2) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สอศ. เตรียมการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้เรียนทุกระดับ ทั�งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิิบัติการ ใน 4 รูปแบบ ดังนี� 

(1) จัดการเรียนผ่านเอกสาร ตำาราเรียน แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือสลับกันมาเรียน หรือใช้ช่องทาง

ส่ือสาร เช่น โทรศัพท์ ไลน์ ข้อความผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น 
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(2) จัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยจัดเนื�อหาให้ครอบคลุมทุกวิชา

ทั�งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิิบัติ ขณ์ะเดียวกันจะมีการเช่ือมโยงเนื�อหาไปยังช่องทางออนไลน์อ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 

Facebook YouTube ให้สามารถดูไปพร้อมกันได้ เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากท่ีสุด

(3) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฟิรีท่ีให้บริการ เช่น Zoom  Microsoft Team 

(4) จัดการเรียนผ่านการสอนสด (Live) โดยถ่ายทอดการสอนของครูและวิทยากรชั�นนำาในสาขา 

ท่ีขาดแคลน และพัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความพร้อมเป็นต้นแบบการสอน 

นอกจากนี� สอศ. มีแผนพัฒนาครูอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน เพ่ือให้เป็นครูพ่ีเลี�ยงถ่ายทอดความรู้

ใน 3 ทักษะท่ีสำาคัญ อันได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาจีน และทักษะ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy)

3) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนสำาหรับโรงเรียนเอกชน มี 3 วิธี ดังนี� 

(1) เรียนในโรงเรียนปกติในพื�นท่ีท่ีมีความพร้อม โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรการของกระทรวง 

สาธารณ์สุข และให้มีระยะห่างทางสังคม

(2) เรียนผ่านระบบทางไกล On Air ด้วย DLTV ในระดบัอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านทีวีดิจิทัล 17 ช่อง 

โดยวิดีทัศน์ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั�นท่ีผลิตโดย สพฐ.

(3) ระบบออนไลน์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา สช. ได้จัดการเรียนการสอนผ่านการสร้างความร่วมมือกับ 

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานศึกษาเอกชน 5 แห่งจัดการศึกษาแบบออนไลน์ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงฟิรี 

ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั�งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการสอนทั�ง

ถ่ายทอดสดและบนัทึกเทป นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้จากเว็บไซึ่ต์ สช. โรงเรียนเอกชนสามารถ

ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ อีกทั�งมีการขยาย 

ความร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ิมเติม 8 แห่ง เพ่ือนำาแพลตฟิอร์มและบทเรียนออนไลน์ท่ีทันสมัยและครอบคลุม 

การเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา มาใช้ในการเรียนการสอนสำาหรับโรงเรียนเอกชนท่ัวประเทศ

4) สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธิยาศัย (กศน.)

กศน. มีแนวดำาเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี�

(1) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) เป็นหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษา

สำาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั�งการศึกษาขั�นพื�นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคัดสรรครูท่ีมีความสามารถสูง

และติวเตอร์ระดับประเทศ หมุนเวียนให้ความรู้ในทุกสาระวิชา ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ

ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ETV

(2) สถาบันการศึกษาทางไกล วางแผน พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน และ

ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความน่าสนใจ เพ่ืออำานวยความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ เพราะมีเป้าหมาย 

ท่ีจะให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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5) กรมส่งเสริมการปีกครองท้องถ่ิน (สถ.)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2563) ดำาเนินการ ดังนี� 

(1) จัดหาอาหารกลางวันสำาหรับเด็กเล็ก โดยสำารวจจำานวนเด็กเล็กในพื�นท่ีท่ีมีความต้องการ ให้ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันในช่วงเวลาปิดศูนยเ์ป็นกรณี์เหตุพิเศษ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง 

โดยจัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

(2) เตรียมความพร้อมจัดการศึกษาออนไลน์ โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์์ เช่น  

กรณี์สถานการณ์์การแพร่ระบาดคล่ีคลายลง ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม หรือกรณี์ท่ียังไม่คล่ีคลาย ให้จัดการเรียนการสอนออนแอร์ (DLTV) หรือ ออนไลน์เป็นหลัก

4.3 ก�รศึึกษ�วิจััยรูปีแบบก�รจััด้ก�รเร่ยนรู้ในสถ�นก�รณ์์โควิด้ – 19 ของไทย
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลายจึงมี 

การเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามความพร้อม บริบทของสถานศึกษาและ 

ผู้เรียนโดยยึดมาตรการทางด้านสาธารณ์สุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนท่ีจัดในสถานการณ์์ 

ท่ีไม่ปกติ ยอ่มส่งผลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโอกาส การเข้าถึงการศึกษา และคุณ์ภาพการเรียนรู้ ซ่ึึ่งผู้เรียน

แต่ละคนต้องเผชิญแตกต่างกันไปตามบริบท สภาพความพร้อมของตนและของครอบครัว 

หลายหน่วยงานได้มีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์โควิดของประเทศไทย 

และมีผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ดังนี�

1) งานวิจัยเร่ืองรูปีแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 

ดำาเนินการโดยสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563) มีผลการวิจัย ดังนี�

1.1) รูปีแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ 

โควิด – 19

(1) รูปีแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงก่อนเปิีดภาคเรียน มี 3 รูปแบบหลัก คือ การเยี่ยมบ้านโดยมี

เอกสาร ใบงาน และให้คำาแนะนำา (On hand) การจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ (Online) และการจัดการเรียนรู้ 

ผ่านโทรทัศน์ (On-Air) ส่วนใหญ่ใช้การเยีย่มบ้านเป็นหลัก โดยผสมผสานกับรูปแบบอ่ืน เช่น การจัดการเรียนรู้ 

ผ่านโทรทัศน์ หรือผ่านออนไลน์ เป็นต้น สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปรับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 

ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั�งชี�แจงนโยบายให้ครูรับทราบ มีการอบรมครูเก่ียวกับการใช้ 

ส่ือ เทคโนโลย ีและการสำารวจความพร้อมของนักเรียน การประสานแจ้งผู้เรียน ผู้ปกครองเก่ียวกับตารางการเรียน

มีการใช้ใบความรู้/ใบงาน ประกอบการเรียนรู้และสอนเสริมให้กับผู้เรียนสำาหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์  

มีการใช้แพลตฟิอร์มต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ส่ือ Social Media

(2) รูปีแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงหลังเปิีดภาคเรียน สถานศึกษาใช้การจัดการเรียนรู้ในชั�นเรียน 

(On–Site) เป็นรูปแบบหลัก โดยผสมกับรูปแบบการเรียนผ่านโทรทัศน์ (On–Air) ออนไลน์ (Online) 
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และการเยี่ยมบ้าน (On Hand) ซ่ึึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื�นท่ีและความเส่ียงในการติดเชื�อ น่ันคือ 

(1) ในพื�นท่ีท่ีไม่มีความเส่ียงจัดการเรียนรู้ในลักษณ์ะปกติ โดยการรักษาระยะห่างและดำาเนินการตามมาตรการ

ป้องกันของสาธารณ์สุข ลดกิจกรรมหรือ ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมี

นักเรียนจำานวนมาก ใช้การสลับวันเรียน โดยในวันท่ีไม่ได้มาโรงเรียนใช้การออนไลน์ หรือเรียนผ่านโทรทัศน์  

และ (3) สถานศึกษาบางแห่งใช้การลดจำานวนนักเรียนในแต่ละห้อง โดยในบางห้องก็อาจใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน

โทรทัศน์และการจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ด้วยเช่นกัน

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเตรียมอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์์ต่าง ๆ  ก่อนเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะในกรณี์ 

ท่ีต้องขยายเพ่ิมห้องเรียน ลดกิจกรรมเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสทางร่างกาย  และจัดกิจกรรมในพื�นท่ีท่ีเหมาะสม 

เพ่ือป้องกันการสัมผัสและติดเชื�อ กรณี์ท่ีเรียนในห้องเรียนผสมกับการเรียนผ่านโทรทัศน์ ผ่านออนไลน์  

หรือการเยีย่มบ้าน จะมีการปรับเนื�อหาและปรับกิจกรรมเสริมให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน มีการใช้ใบความรู้ 

/ใบงานสำาหรับการเรียนออนไลน์ มีการใช้แพลตฟิอร์มต่าง ๆ และส่ือ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ 

นอกจากนี�ยังพบว่า สถานศึกษาบางแห่งมีการปรับใช้รูปแบบการวัดประเมินผลเชิงประจักษ์มากขึ�น รวมทั�งการ

วัดประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ 

(3) ผลกระทบของสถานการณ์โควิด – 19 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

(3.1) ผลกระทบทางบวก สถานการณ์์โควดิ – 19 ส่งผลให้สถานศึกษาปรับเปล่ียนแผน เป้าหมายและวิธีการ 

จัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์์ ปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้มีคุณ์ภาพสูงขึ�น ปรับลดขนาดห้องเรียน และนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

มาใช้ ส่วนผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการปฏิิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีมากขึ�น  

ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ�น นักเรียนมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองและครอบครัว  

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ได้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ลดเวลา ความเส่ียง 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองติดต่อส่ือสารกับโรงเรียนมากขึ�น ชุมชนและท้องถ่ิน 

ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสถานศึกษามากขึ�น 

(3.2) ผลกระทบทางลบ คุณ์ภาพการจัดการเรียนรู้ลดลง สถานศึกษาส่วนมากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ�น อาคาร

สถานท่ีไม่เพียงพอ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการส่ือสารไม่เพียงพอและสัญญาณ์ไม่เสถียร วัสดุอุปกรณ์์ 

เพ่ือป้องกันการแพร่เชื�อโรคไม่เพียงพอ นักเรียนหายไปจากการเรียนในช่วงสถานการณ์์แพร่ระบาดของโควิด  

และหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ขอข้อมูลจำานวนมากจากสถานศึกษา ทำาให้เป็นภาระงานและกระทบต่อ

เวลาในการจดัการเรียนการสอน ครมีูภาระงานในการจดัการเรียนรู้และการดแูลนักเรียนมากขึ�น ขาดขวญักำาลังใจ 

และมีความท้อแท้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิิบัติงาน เน่ืองจากเครียด วิตกกังวลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้

ในรูปแบบใหม่และไม่พร้อมในการจัดการเรียนรู้

นอกจากนี� พบว่า นักเรียนต้องปรับเวลา สถานท่ีและวิธีการในการเรียนใหม่ และเสียโอกาสในการเรียนรู้ 

จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการเรียนจากการปฏิิบัติจริง การเรียนออนไลน์ทำาให้ขาดความกระตือรือร้น  
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ขาดความรับผิดชอบและมีความกังวลต่อผลการเรียน เหน่ือยล้าและเบ่ือหน่ายกับการเรียน เน่ืองจากต้องเรียน

ชดเชยเวลาท่ีขาดหายไป ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์์ ส่ือ เทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้และต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือการเรียนรู้ของบุตรหลานเพ่ิมขึ�น

(4) ความคิดเห็นและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ

รัฐและหน่วยงานต้นสังกัดควรประกาศนโยบาย แผนและมาตรการรองรับการจัดการศึกษาใน

สถานการณ์์วิกฤติท่ีชัดเจน โดยมีแผนในการจัดการเรียนรู้ในวิถีใหม่ (New Normal Learning) และส่ือสาร 

อย่างรวดเร็วด้วยช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ควรให้ความสำาคัญและติดตั�งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม 

ท่ัวถึง จัดทีวีเพ่ือการศึกษาเป็น Free TV และจัดให้มี Free WiFi สนับสนุนงบประมาณ์ และ ส่ือวัสดุอุปกรณ์์ต่าง ๆ  

ในการจัดการเรียนรู้ จัดตั�งหน่วยงานกลางหรือศูนย์ประสานงานสถานการณ์์ในวิกฤติเพ่ือส่ือสารประสานงาน 

กับสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว พัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั�งถอดบทเรียน 

จากสถานศึกษาท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์โควิด – 19 เพ่ือพัฒนาเป็น 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์วิกฤติ 

2) งานวจัิยเร่ืองผลกระทบทางสงัคมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ

วิกฤตเศรษฐกิจ

 ดำาเนินการโดยสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2563) พบว่า  

การปิดสถานศึกษา และเล่ือนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้เด็กนักเรียน

ส่วนใหญ่ใม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลานานหลายเดือน ในขณ์ะท่ีมีสถานศึกษาบางแห่งในระดับมหาวิทยาลัย  

และโรงเรียนนานาชาติเปิดภาคเรียนเป็นปกติในช่วงดังกล่าว โดยใช้การสอนในระบบออนไลน์แทน โรงเรียนใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนว่าจะใช้รูปแบบออนไลน์หรือออนแอร์ แต่ทั�งสอง 

รูปแบบพบปัญหาท่ีคล้ายกันคือ ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์์ (คอมพิวเตอร์ หรือ โทรทัศน์) และไม่พร้อมในด้าน 

ทักษะการใช้งาน นอกจากนี� เด็กนักเรียนท่ีไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลานานอาจขาดการดูแลและโภชนาการท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กพิเศษท่ีต้องการการเรียนรู้แบบมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยภาพรวม การจัดการศึกษา 

ในช่วงโควิด – 19 แบบเหมือนกันหมดทุกพื�นท่ี (ทั�งท่ีมีระดับความเส่ียงต่างกัน) โดยคำาส่ังแบบรวมศูนย์ท่ี 

ส่ังการลงมาจากส่วนกลางจึงมีผลกระทบในด้านการเข้าถึงคุณ์ภาพทางการศึกษาของเด็กเป็นจำานวนมากท่ัวประเทศ

3) กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ในปีระเทศไทย

ดำาเนนิการโดยสำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2563) พบวา่ สังคมออนไลนส่์วนใหญ่เห็นว่า กระทรวง

ศึกษาธิการยังไม่มีการเตรียมการท่ีดี ไม่มีการชี�แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนออนไลน์ให้คนทุกกลุ่ม 

เข้าใจนโยบายของกระทรวงฯ กับแนวทางปฏิิบัติของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกัน และผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึง

การเรียนออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม เน่ืองจากขาดแคลนอุปกรณ์์ท่ีใช้ในการเรียน 

ส่วนผลการสอบถามและสัมภาษณ์์ ส่วนใหญ่เห็นว่าข้อดีของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทบทวนบทเรียน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 
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ในครอบครัว ทำาให้ผู้ปกครองใส่ใจดูแลบุตรหลานของตนเองมากขึ�น และปลอดภัยจากการติดเชื�อ 

ส่วนข้อเสียคือ กระทรวงฯและสถานศึกษาขาดความพร้อมในการเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์์ท่ีเกิดขึ�น  

เขตพื�นท่ีการศึกษารับเพียงนโยบายแต่ขาดการปรับให้สอดรับกับบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาและครู 

มีภาระเพ่ิมในการทำารายงานส่งเขตพื�นท่ีฯ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเหมาะสม เนื�อหาสาระท่ีสอนออนไลน์

บางเร่ืองเก่าและล้าสมัย และการเรียนการสอนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก มีข้อเสนอแนะให้นำาบทเรียนมา 

ออกอากาศซึ่ำ�า (Rerun) เพราะสะดวก ยืดหยุน่ และสามารถเรียนซึ่ำ�าในเร่ืองท่ีไม่เข้าใจได้ ทั�งนี� หน่วยงานระดับ

นโยบายควรส่ือสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์์การเรียนให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษา 

ได้อย่างเท่าเทียมกัน เขตพื�นท่ีการศึกษาควรเปล่ียนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน อำานวยความสะดวกในการแก้ไข 

ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ�นในโรงเรียน หนว่ยงานสว่นกลาง/เขตพื�นท่ีการศกึษาควรกระจายอำานาจใหโ้รงเรียนบริหาร

จัดการตนเองได้ตามความเหมาะสมและบริบท 

4.4 ก�รศึึกษ�ผลกระทบของสถ�นก�รณ์์โควดิ้ – 19 ต่อเด็้กและเย�วชินไทยและทั�วโลก
มีการศึกษาวิจัยผลกระทบของโควิด – 19 ต่อเด็กและเยาวชนไทยและท่ัวโลกดังนี�

1) การสำารวจผลกระทบโควิด – 19 ต่อเด็กและเยาวชนในปีระเทศไทย

องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซึ่ฟิ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) 

(2563) ได้สำารวจผลกระทบโควิด – 19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน 

มีความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาการเงินของครอบครัวมากท่ีสุด เน่ืองจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำางาน 

ได้ตามปกติ อันเป็นผลมาจากการปิดตัวของธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนการถูกเลิกจ้าง ผลสำารวจยังพบว่าเด็กและ

เยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน กล่าวว่า วิกฤติโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ โดยพวกเขามีความเครียด 

วิตกกังวล และเบ่ือหน่าย นอกจากนี�เด็กและเยาวชนเกินคร่ึง รู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาส 

ในการศึกษาต่อ เน่ืองจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ในขณ์ะท่ีร้อยละ 7 รู้สึกกังวลเก่ียวกับ 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของผู้ปกครอง และการทำาร้ายร่างกาย

ผลสำารวจแสดงข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ร้อยละ 36 ของเยาวชนและวัยรุ่นกว่า 6,700 คนท่ีตอบแบบสอบถาม

ระบุว่ามีผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีอยู่ท่ีบ้าน จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะให้เยาวชนและวัยรุ่นจะเป็นผู้พลิกวิกฤติ

ให้เป็นโอกาส ผ่านกิจกรรมแบบเว้นระยะห่างทางสังคมท่ีสนับสนุนด้านสุขภาพและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึึ่งเป็น 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในภาวะท่ีเส่ียงท่ีสุดในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ผ่านทางการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ 

ในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเองและป้องกันการเป็นพาหะในช่วงนี� นอกจากนี� ผลสำารวจยังได้สะท้อน 

ความต้องการของเด็กและเยาวชนในด้านการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเสริมความรู้และทักษะระหว่างท่ีโรงเรียนปิด 

และตอ้งอยูแ่ต่ในบ้าน โดยพบวา่ส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนอยากเรียนเพ่ิมเติมมากท่ีสดุ คือ ภาษาองักฤษ รองลงมาคอื  

ความรู้เสริมในวิชาท่ีกำาลังเรียนอยู่ในปัจจุบันในขณ์ะท่ีเด็ก 1 ใน 4 คนระบุว่าอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

การจัดการกับความเครียดและโรคซึึ่มเศร้า 
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ทั�งนี� องค์การยูนิเซึ่ฟิได้เรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ  เสริมมาตรการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือช่วยเหลือ 

กลุ่มประชากรท่ีเปราะบางเพ่ือบรรเทาผลกระทบของวิกฤติโควิด – 19 ท่ีมีต่อเด็กและครอบครัวพร้อมส่งเสริม 

ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ การศึกษาทางไกล ตลอดจนบริการให้คำาปรึกษาเยียวยา

จิตใจและบริการทางสุขภาพจิตสำาหรับวัยรุ่น 

2) การศึกษาผลกระทบของสถานการณ์โควิด – 19 ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ัวโลก

หน่วยงานองค์กรหลายแห่งได้ทำาการศึกษาผลกระทบของโควิด – 19 ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน ดังมีผลการศึกษาโดยสรุปนี�

2.1) ภูมิศรัณ์ย์ ทองเล่ียมนาค (2563) ได้กล่าวถึงผลกระทบของโควิด – 19 ต่อระบบการศึกษาของโลก 

และประเทศไทยในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซ่ึึ่งทำาให้

ผู้เรียนจำานวนกว่า 1.57 พันล้านคน จากกว่า 188 ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ของผู้เรียนจาก 

ท่ัวโลก จำาเป็นต้องออกจากโรงเรียนและหันไปสู่การศึกษานอกห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงผู้เรียน 

ในประเทศไทยจำานวน 13 ล้านคน ตั�งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา ทำาให้เกิดผลกระทบทางการ

ศึกษาและพัฒนาการของผู้เรียนจากการปิดโรงเรียน รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ�นกับครอบครัว

ของผู้เรียน และอาจรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของครอบครัวทั�งทางกายและจิตด้วย โดยผลกระทบ 

เกิดกับเด็กทุกกลุ่ม แต่มีความรุนแรงเป็นพิเศษในกลุ่มยากจน ครอบครัวเปราะบาง มีปัญหาความรุนแรง

ยาเสพติด กลุ่มการศึกษาพิเศษ ผู้พิการ ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีต้องการการดูแล 

จากครูอย่างใกล้ชิด เด็กท่ีต้องพ่ึงพาอาหารมื�อเช้า หรือ กลางวันจากโรงเรียน สำาหรับเด็กกลุ่มนี�ในประเทศไทย 

พบว่ามีร้อยละ 21.5 หรือประมาณ์ 2.4 ล้านคน ท่ีตกอยู่ภายใต้สภาวะความยากจนหลายมิติ

ผลกระทบของ COVID – 19 ต่อระบบการศึกษาของโลกและประเทศไทยในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน สรุปได้ดังนี�

(1) ผลกระทบจากการปดิเรียนอันยาวนาน งานวจัิยท่ีผ่านมาได้เคยศึกษาถึงผลกระทบของการปดิโรงเรียน

หรือเปิดเรียนล่าช้า พบว่า การท่ีนักเรียนต้องอยู่บ้านนาน ๆ จะส่งผลทำาให้การเรียนรู้ของนักเรียนถดถอยลง  

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนท่ีไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การท่ีเด็กต้องออกจากโรงเรียนประมาณ์ 

6 สัปดาห์ อาจจะทำาให้ความรู้ของเขาหายไปถึงคร่ึงปีการศึกษา ซ่ึึ่งสภาวะการถดถอยของทุนมนุษย์ (Human 

Capital) อาจจะนำาไปสู่การถดถอยของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

(2) การวิเคราะห์เร่ืองความเหล่ือมลำ�าของการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 

แบบออนไลน์ พบว่า การเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมในยุคโควิด – 19 คือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่มีปัญหาในมิติ 

ด้านความเหล่ือมลำ�าดิจิทัล (Digital Divide) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงอุปกรณ์์คอมพิวเตอร์สัญญาณ์อินเทอร์เน็ต 

ทักษะความรู้ของครูและผู้ปกครองในการช่วยสนับสนุน และปัญหาการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป 

ทั�งนี� ในปัจจุบันหลายประเทศได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ 

เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับปฐมวัย โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย การดูแลเร่ืองอาหาร

และโภชนาการแก่เด็กท่ีต้องการ การแจกหรือให้ยืมอุปกรณ์์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มือถือ เคร่ืองส่งสัญญาณ์ 
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WiFi แบบมือถือให้แก่นักเรียนในกลุ่มยากจนท่ีไม่มีอุปกรณ์์การศึกษา การให้ความช่วยเหลือในเร่ืองของ 

การให้คำาปรึกษาต่าง ๆ หรือนักจิตวิทยาแก่เด็กหรือพ่อแม่ การประสานความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ วิทยุ 

ไปรษณี์ย์ ในเร่ืองของการส่งผ่านบทเรียนหรืออุปกรณ์์การเรียนต่าง ๆ

2.2) Di Pietro and Others (2020) ได้เสนอผลการศึกษาผลกระทบหลักของโควิด – 19 ต่อการศึกษา  

2 ประการ คือ (1) ผลกระทบต่อความสูญเสียตอ่การเรียนรู้ ซ่ึึ่งมีเหตุปัจจัยมาจากการมีเวลาในการเรียนรู้ท่ีไม่เพียงพอ 

ความเครียดในการเรียนรู้ วิถีการสร้างปฏิิสัมพันธ์ของผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป และการขาดแรงจูงใจในการเรียน 

และ (2) สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ ซ่ึึ่งจำาแนกเป็น (2.1) ปัจจัยท่ี

เกิดการสนับสนุนจากผู้ปกครองท่ีไม่ใช่เร่ืองการเงิน ซ่ึึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ของผู้ปกครอง ทักษะของผู้ปกครอง

ท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนรู้ การมีเวลาให้กับลูก ๆ  (2.2) ปัจจัยเก่ียวกับทรัพยากรทางการเงินของผู้ปกครอง ซ่ึึ่งได้แก่ 

การมีอุปกรณ์์ดิจิทัลท่ีบ้าน การจัดให้บ้านมีบรรยากาศของการเรียน การให้โภชนาการท่ีเหมาะสม และการ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนของโรงเรียน (2.3) ปัจจัยเก่ียวกับการเข้าร่วมของโรงเรียน ซ่ึึ่งได้แก่ 

ความพร้อมเร่ืองอุปกรณ์์ดิจิทัลของโรงเรียน และทักษะด้านดิจิทัลของครู และ (2.4) ทักษะด้านดิจิทัลของนักเรียน

2.3) หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ (The New York Times) (2020) ได้เปิดเผยงานวิจัยเก่ียวกับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 ท่ีมีต่อเด็กนักเรียนท่ัวสหรัฐฯ ซ่ึึ่งพบว่า การท่ีเด็กต้องหยุดเรียน  

มีผลทางลบต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวิชาคณิ์ตศาสตร์และการอ่านซ่ึึ่งเด็กพัฒนาช้า 

กว่าท่ีควร เฉล่ียช้าถึง 1 ปี โดยเด็กยากจนและเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีขาดความพร้อมทางสังคมและเศรษฐกิจได้รับ 

ผลกระทบรุนแรงกว่าเพ่ือน 

2.4) งานวิจัยของ McKinsey & Company และ NWEA ท่ีศึกษาวิจัยและพบตรงกันว่า ภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ�นไม่ได้ทำาให้การเรียนรู้ของเด็กหยุดชะงักเท่านั�น แต่ยังสร้างความเสียหายต่อการเรียนรู้ 

ในระยะยาว แม้ว่าเด็กนักเรียนคนนั�นจะกลับมาเรียนตามปกติในภาคการศึกษาท่ีกำาลังจะมาถึงก็ตาม ผลการศึกษานี� 

เป็นการยืนยันผลการศึกษา 2 ครั�งก่อนหน้าในรัฐเท็กซัึ่สและรัฐอินเดียนา ซ่ึึ่งเป็นสองรัฐแรกท่ีออกมาเปิดเผย 

ผลการศึกษาว่าโควิดมีผลทางลบต่อระดับการอ่านและการคำานวณ์ (NWEA, 2020)

NWEA เปิดเผยว่า แต่เดิมระบบการศึกษาของสหรัฐฯ ก็มีปัญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมทางเชื�อชาติและ

สถานะทางเศรษฐกจิและสังคมอยู่แล้ว การระบาดของโควดิ – 19 ทำาให้ช่องว่างทางการศกึษาชัดเจนขึ�น เด็กผิวสี 

เด็กท่ีพูดภาษาลาติน และเด็กชนเผ่าพื�นเมือง มีภาวะถดถอยมากกว่าเด็กกลุ่มผิวขาว ขณ์ะท่ีเด็กเชื�อสายเอเชีย

ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ไม่มากเท่าเด็กสามกลุ่มแรกท่ีกล่าวถึง ยิ่งไปกว่านั�น ยังพบเพ่ิมเติมว่าผลการเรียน 

ยิง่ยำ่าแยล่งเม่ือระยะเวลาในการปิดโรงเรียนยาวนานขึ�น ซ่ึึ่งสันนิษฐานว่าน่าเป็นผลจากภาวะเหน่ือยล้าจากวิกฤต

การระบาด 

ส่วนผลการศึกษาของบริษัทแมคคินซีึ่ย์ (McKinsey & Company, 2020) พบว่า ในช่วงสิ�นสุดภาคเรียน 

นักเรียนโดยเฉล่ียมีการเรียนถดถอยลงเฉล่ีย 4 – 5 เดือนจากการเรียนในภาวะปกติ แต่ตัวเลขดังกล่าวจะยำา่แย่ย่ิงขึ�นใน 

กลุ่มเด็กนักเรียนผิวสีและลาตินอเมริกาท่ีเรียนล้าหลังในวิชาคณิ์ตศาสตร์เฉล่ีย 6 เดือน และวิชาการอ่านเฉล่ีย 7 เดือน 

อย่างไรก็ตาม วิชาคณิ์ตศาสตร์สามารถใช้การจัดหลักสูตรเร่งรัดและติวเข้มพิเศษเพ่ือเข้าช่วยชดเชยได้บ้าง  
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แต่วิชาการอ่านซ่ึึ่งเป็นทักษะพื�นฐานท่ีสำาคัญต่อการเรียนรู้ กลับต้องการระยะเวลาและความทุ่มเทเอาใจใส่ 

ของทั�งผู้สอน ผู้เรียน และคนในครอบครัวเพ่ิมขึ�น อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาล่าสุดยงัแสดงให้เห็นความหวังบ้าง

เพราะอย่างน้อยเด็กส่วนใหญ่แสดงให้เห็นพัฒนาการในทางบวกจากภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss) 

หลังกลับมาเรียนท่ีห้องเรียนได้ตามปกติ เพียงแต่ว่าการเรียนรู้อาจจะต้องใช้เวลาฟืิ�นฟูิมากกว่าเดิม 

จากข้อมูลเก่ียวกับแนวดำาเนินการจัดการเรียนรู้ในช่วงโควิด-19 รวมทั�งผลการศึกษาวิจัยผลกระทบของ

สถานการณ์์โควิด – 19 ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ท่ัวโลกท่ีนำาเสนอมาโดยลำาดับ

ข้างต้น สามารถสรุปสภาวการณ์์ ปัญหา/ผลกระทบท่ีเกิดขึ�นกับการจัดการเรียนการสอน และแนวดำาเนินการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา/ผลกระทบดังกล่าวของประเทศต่างๆ รวมทั�งประเทศไทย ดังต่อไปนี�

ต�ร�งที่ 4.1 ก�รวิเคร�ะห์สภ�วก�รณ์โควิด – 19 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวดำ�เนินก�รของผู้เกี่ยวข้อง

สภ�วก�รณ์ ปัญห�/ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวปฏิบัติ/

แนวดำ�เนินก�รของผู้เกี่ยวข้อง

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 • ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
และสุขภาวะของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

• กระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัดประกาศ 
นโยบาย แผนและมาตรการรองรับ
การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติที่
ชัดเจน 
• กระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัดมีแผน
ในการจัดการเรียนรู้ และสื่อสารอย่าง
รวดเร็ว ชัดเจนด้วยช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
• ปิดสถานศึกษา/เปิดให้เรียนโดยใช้
มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด 
• จัดตั้งหน่วยงานกลางหรือศูนย์เพื่อ 
สื่อสารประสานงานในภาวะวิกฤตกับ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รวดเร็ว

• ดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน/
แผนรองรับฯ อย่างเคร่งครัด
• จัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
• ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัด 
การเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด 
• จัดสรรวัสดุอุปกรณ์สำาคัญจำาเป็นแก่
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ ทั่วถึง

การเปิดสถานศึกษาช่วงยังม ี
การระบาดของโควิด – 19

• ความเสี่ยงในการการแพร่ระบาด 
และสุขภาวะของผู้เรียน/ผู้เก่ียวข้อง
• วัสดุอุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ
และไม่พร้อมกรณีมีผู้ติดเชื้อ
• ครู วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่
ไม่พร้อมที่จะรองรับการเรียนตาม
มาตรการป้องกัน
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สภ�วก�รณ์ ปัญห�/ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวปฏิบัติ/

แนวดำ�เนินก�รของผู้เกี่ยวข้อง

• สถานศึกษาจัดระบบติดต่อ 
ประสานงานกับผู้ปกครองและให้ 
คำาแนะนำาเกี่ยวกับการดูแลการเรียน
ของบุตรหลาน 
• จัดครูเย่ียมบ้าน/ดูแลให้คำาแนะนำา 
ปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด
• จัดชุดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและ
เทคนิคที่สนุก น่าสนใจ กระตุ้นและ
ท้าทาย

• สถานศึกษาจัดระบบติดต่อประสาน
งานกับผู้ปกครองและให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการดูแลการเรียนของบุตร
หลาน 
• จัดครูเย่ียมบ้าน/ดูแลให้คำาแนะนำา 
ปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด
• จัดชุดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและ
เทคนิคที่สนุก น่าสนใจ กระตุ้นและ
ท้าทาย

• กระทรวง/สถานศึกษาประกาศ/
ชี้แจงแนวดำาเนินการช่วงปิดสถาน
ศึกษาแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• รัฐ/สถานศึกษาจัดสิ่งจำาเป็นในการ
ดูแลสุขภาพ/โภชนาการให้เด็ก/
ครอบครัว
• รัฐ/สถานศึกษาให้คำาแนะนำาชี้แจง
แนวปฏิบัติด้านสุขภาวะและการเรียน
การสอนช่วงโควิด – 19
• จัดการเรียนท่ีบ้านเป็นหลัก (HBL)
• นักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มเล็กใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเรียนร่วมกัน

• สถานศึกษาจัดชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้ผู้เรียน
• จัดครูเยี่ยมบ้านและมอบหมายงาน
โดยใช้ชุดกิจกรรม และติดตามเป็น
ระยะ
• จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
โทรทัศน์/การเรียนรู้ออนไลน์ 

การจัดการเรียนผ่านการใช้ชุดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning 

Package)

การจัดการเรียนผ่านการใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning 
Package)

การปิดสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก 
(Home – Based Learning: HBL)

• คุณภาพการเรียนลดลง
• ผู้เรียนขาดการชี้แนะเมื่อมีปัญหา 
การเรียน
• ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือ 
บุตรหลานในการเรียนได้
• มีข้อจำากัดด้านวิธีเรียน สื่อและ 
การวัดประเมินผล

• คุณภาพการเรียนลดลง
• ผู้เรียนขาดการชี้แนะเมื่อมีปัญหา 
การเรียน
• ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือ 
บุตรหลานในการเรียนได้
• มีข้อจำากัดด้านวิธีเรียน สื่อและ 
การวัดประเมินผล

• ผู้เรียนไม่ได้เรียน/เรียนรู้ไม่เต็มท่ี 
• เด็กบางกลุ่มขาดโภชนาการ                
จากที่เคยได้รับอาหาร/นมจาก 
สถานศึกษา
• เด็กไร้ผู้ดูแล พ่อแม่ต้องทำางาน                        
• เด็กพิเศษไม่ได้รับการดูแล 
ด้านการเรียนรู้และด้านอื่นๆ
• ผู้เรียนขาดทักษะปฏิบัติ/ขาด
ปฏิสัมพันธ์

• ผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเอง ไม่มี 
ผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำา
• ผู้ปกครองต้องดูแลการเรียนของ 
บุตรหลานท่ีบ้าน  
• ครอบครัวต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จำาเป็นในการเรียนทางไกลให้เด็ก
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ผลการวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาวิจัยผลกระทบของโควิด – 19 ต่อการจัดการศึกษาและแนวดำาเนินการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา/ผลกระทบดังกล่าวของประเทศต่างๆ รวมทั�งประเทศไทยดังเสนอข้างต้น จะเป็นข้อมูลสำาคัญ 

ในการกำาหนดแนวดำาเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมการหรือวางแผนรับมือสถานการณ์์โรคระบาด 

หรือวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ�นในอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณ์ภาพและเท่าเทียมกันต่อไป

สภ�วก�รณ์ ปัญห�/ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวปฏิบัติ/

แนวดำ�เนินก�รของผู้เกี่ยวข้อง

• จัดทีวีเพื่อการศึกษาเป็น Free TV 
• สนับสนุนงบประมาณ/สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์พื้นฐานให้เด็กที่ไม่พร้อม
• ปรับหลักสูตร/เนื้อหาการเรียน/
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนผ่าน
โทรทัศน์
• จัดครู/วิทยากรที่มีความสามารถใน
ด้านเทคนิค/รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นผู้สอน
• จัดตารางออกอากาศที่ยืดหยุ่น
• จัดคลิป/วีดิทัศน์เสริมในเรื่อง/
ประเด็นที่น่าสนใจทุกระดับชั้น  
ให้บริการผ่านตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
• ประสาน ชี้แจง แนะนำาผู้ปกครอง 
ในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน

• รัฐติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทั่วถึง จัดให้มี Free WiFi 
• สนับสนุนงบประมาณ และ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
• พัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยี/
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
• ประสาน ชี้แจง แนะนำาผู้ปกครองใน
การดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน
• ปรับบทเรียน เนื้อหาสาระ สื่อและ
การวัดประเมินผลให้สอดคล้อง เหมาะ
สมกับการเรียนออนไลน์
• จัดคลิป/วีดิทัศน์เสริม/กระตุ้น 
การเรียนรู้ในเรื่อง/ประเด็นที่น่าสนใจ
ทุกระดับชั้นให้บริการตลอดเวลา

การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ 
(On-air)

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
(Online)

• มีผลกระทบเช่นเดียวกับการใช้ชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกข้อ
• ผู้เรียนขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานใน
การรับชม
• บางพื้นที่มีปัญหาสัญญาณภาพและ
เสียง
• รูปแบบ วิธีการ ใบงานและ 
ใบกิจกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจาก 
เดิมออกแบบไว้เพื่อการเรียนใน
ห้องเรียนในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น

• ผลกระทบเหมือนการใช้ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองทุกข้อ
• ผู้เรียนขาดแคลนอุปกรณ์ด้านดิจิทัล 
และ/หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ 
WIFI รองรับการเรียนออฟไลน์/
ออนไลน์
• หลักสูตร/บทเรียน/วิธีจัดการเรียนรู้/
การวัดและประเมินผลไม่เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียน
• ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ เกิดความ 
เบื่อหน่าย ท้อและเครียด
• ครูขาดความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัล
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ข้อมูลสภาวการณ์์ด้านต่าง ๆ ในปี 2563 ซ่ึึ่งเป็นปีท่ีประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของ 

โควิด – 19 ท่ีนำาเสนอในบทท่ี 1 และ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะชะงักงันและการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม สาธารณ์สุขและด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของประชาชน การจัดการศึกษาและการพัฒนา

ประเทศแทบทุกด้าน ในขณ์ะท่ีบทท่ี 3 ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดและนวัตกรรมทางการศึกษา

ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการจัดการปัญหาและพัฒนาประเทศ ส่วนข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษา

ช่วงโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกและประเทศไทย ทั�งในด้านนโยบาย มาตรการและแนวปฏิิบัติ 

ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์์ดังกล่าวในบทท่ี 4 ได้สะท้อนหลักคิด ความเช่ือและวิธีปฏิิบัติในการ

แก้ปัญหาการจัดการศึกษาของแต่ละพื�นท่ีท่ีมีบริบทแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเรียนรู้ 

ท่ีไม่หยุดน่ิงตามสภาวการณ์์ 

สภาพการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ รวมทั�งประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ได้แสดงประเด็น

สำาคัญท่ีควรนำามาศึกษา วิเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการและ 

แนวดำาเนินการเพ่ือหยุดยั�ง ป้องกันการระบาดและดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

ความพยายามในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทและความต้องการ

จำาเป็น รวมถึงแนวคิดและนวัตกรรมท่ีเป็นกลไกหลักในการดำาเนินการ ซ่ึึ่งสะท้อนและยืนยันในผลการศึกษา

วิจัยของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี� สามารถนำามาวิเคราะห์และประมวลให้เห็นถึงปัจจัยและ

กระบวนการสำาคัญหลายประการท่ีจะขับเคล่ือนการจัดการศึกษาในช่วงเวลาท่ีเกิดสถานการณ์์วิกฤต และกำาหนด

เป็นข้อเสนอแนะท่ีจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในเชิงระบบหรือนโยบายท่ีจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ทั�งในการจัดการศึกษาในสภาวะปกติท่ีต้องปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์และบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังวิกฤตโควิด – 19 และการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ

สถานการณ์์ในภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ�นในอนาคต รวมถึงในภาวะปกติ ดังต่อไปนี�

5.1 สภ�วก�รณ์์ท่�ส่งผลต่อก�รจััด้ก�รศึึกษ�ของไทยในยุคโควิด้ – 19
5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจของไทย

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 มีผลให้เศรษฐกิจของไทยปี 2563 หดตัวในระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดนับตั�งแต่

วิกฤตการเงนิเอเชียในปี 2541 และสภาวการณ์์นี�มีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงยิง่ขึ�นในปี 2564 หากการแพรร่ะบาดของ 

บทท่� 5

ข้อเสนอเชิิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�
ก�รจััด้ก�รศึึกษ�ในยุคโควิด้ – 19
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โรคยังไม่คล่ีคลายหรือรุนแรงกว่าเดิม สภาวการณ์์นี�ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว การผลิต การส่งออก การจ้างงาน 

และรายได้ของครัวเรือน การว่างงานเพ่ิมสูงขึ�น และประชาชนขาดรายได้ แม้รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการ 

ช่วยเหลือและเยียวยาเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

ท่ีเกิดขึ�นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

โควิด – 19 ส่งผลให้มีนักเรียนยากจนจำานวน 1.7 ล้านคน ในจำานวนนี�ยากจนพิเศษ 1 ล้านคน  

และมี 3 แสนคนท่ีเส่ียงหลุดออกนอกระบบการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์์พื�นฐานในการเรียน 

เช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือและสัญญาณ์อินเตอร์เน็ต ซ่ึึ่งผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 

ในส่วนนี�เพ่ิมขึ�นเอง

5.1.2 ภาวะสังคมของไทย

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ท่ีส่งผลต่อภาคการผลิต การบริการและภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหา

การว่างงานตามมา ประชาชนและครัวเรือนมีรายได้ลดลง ซ่ึึ่งส่งผลกระทบต่อคุณ์ภาพชีวิต ภาวะเจ็บป่วยด้วย 

โรคเฝ้้าระวังและคดีอาญาโดยรวมลดลงมาก แต่อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ�น นักเรียนกลุ่มเปราะบางและ

กลุ่มด้อยโอกาสซึ่ึง่เป็นเด็กยากจนไดรั้บผลกระทบสงูมาก จากการขาดโอกาสในการเรียนรู้ช่วงโควดิ – 19 ซึ่ึง่ต้อง

อาศัยวัสดุอุปกรณ์์ รวมทั�งการดูแลช่วยเหลือของครอบครัวในการเรียน 

5.1.3 ภาวะเทคโนโลยีของไทย 

เทคโนโลยมีีบทบาทสำาคัญมากขึ�นในภาคการเงินและการทำางาน ไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอยา่งชัดเจน

ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมและธุรกิจ โควิด – 19 กลายเป็นตัวเร่งสำาคัญท่ีทำาให้มี 

การใช้เทคโนโลยคีวบคู่กับการทำางาน การเรียน และการใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ิมขึ�น แรงงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เป็นแรงงานอิสระมากขึ�น และความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยมีอันดับดีขึ�น 

ในภาคการศึกษา วิกฤตการณ์์โควิด – 19 ได้สร้างอัตราเร่งในการปฏิิรูปการศึกษาท่ัวโลกครั�งใหญ่  

โดยเฉพาะในมิติของการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การจัดการศึกษายัง

คงดำาเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด และไม่ว่าผู้เรียนผู้สอนจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ กล่าวได้ว่า 

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นปัจจัยเร่งให้ “ระบบการศึกษาท่ัวโลก” ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ�น

นอกจากผลกระทบ 3 ด้านหลักข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยงัเผชิญสภาวะและปัญหาอ่ืนอีกหลายประการ

ทั�งด้านการเมืองและด้านส่ิงแวดล้อม

5.2 สภ�วะและจุัด้เน้นก�รจััด้ก�รศึึกษ�ของไทยในยุคโควิด้ – 19
5.2.1 สภาวะการศกึษาของไทยในปีี 2563 ในชว่ง 10 ปีท่ีผ่านมา จำานวนสถานศึกษาและผู้เรียนมีแนวโน้ม 

ลดลงทกุปี ซ่ึึ่งเป็นผลจากอัตราการเกดิและจำานวนเดก็ท่ีลดลง อัตราการเข้าเรียนต่อในทุกระดับสูงขึ�น โดยผู้เรียน

ท่ีเลือกเรียนด้านอาชวีศึกษามีสัดส่วนมากขึ�น ซ่ึึ่งเป็นทิศทางท่ีคาดหวงัในการพฒันากำาลังคนของประเทศ ผู้เรียน

ด้อยโอกาสของไทยเกือบทั�งหมดเป็นกลุ่มเด็กยากจน การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่ำ�าเติมปัญหาความยากจน
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ของเด็กและครอบครัวให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ�น รวมทั�งภาวะอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัญหาส่วนตนหรือปัญหาสังคม เช่น  

เด็กกำาพร้า ชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีถูกทอดทิ�ง เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงาน 

คนไทยมีอัตราการอ่านเพ่ิมขึ�นและใช้เวลาในการอ่านเฉล่ียเพ่ิมขึ�นเป็น 80 นาทีต่อวันผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O–NET) ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษายังอยู่ในระดับ 

ค่อนข้างตำ่า ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยวัยแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ�นทุกปี ความสามารถในการแข่งขัน

ในภาพรวมไทยลดลง 4 อันดับและเป็นอันดับ 3 ในอาเซีึ่ยน ส่วนโครงสร้างพื�นฐานด้านการศึกษาไทย 

อยู่ อันดับท่ี 55 จาก 63 ประเทศจากความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในขณ์ะท่ี

โครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีไทยอยู่อันดับท่ี 34 ซ่ึึ่งเป็นอันดับท่ีดีท่ีสุดนับตั�งแต่มีการจัดอันดับของ IMD  

ทั�งนี� อาจเน่ืองจากในปี 2563 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการทำางานจากบ้าน (Work From Home) 

การเรียนการสอน และการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ�น ในด้านงบประมาณ์รายจ่ายด้านการศึกษา  

มีแนวโน้มลดลงทุกด้าน โดยด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่ึ่งเป็นด้านท่ีสำาคัญและส่งผลต่อ 

การพัฒนาการศึกษาของประเทศได้รับจัดสรรลดลงมากท่ีสุด

5.2.2 จุดเน้นสภาวะการศึกษาไทยในปีี 2563 มีโครงการ กิจกรรมหรือนวัตกรรมด้านการศึกษา 

ท่ีโดดเด่นน่าสนใจ ทั�งท่ีดำาเนินการต่อเน่ืองหรือริเร่ิมจัดทำาขึ�นใหม่เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด – 19  

หลายประการ เช่น การจัดทำากฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศ การให้ความสำาคัญกับการศึกษาปฐมวัย

การจัดให้มีพื�นท่ีเพ่ือการนำาร่องนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาการเรียน 

การสอนประวัติศาสตร์  การออกแบบการศึกษาแนวใหม่ท่ีสอดคล้องความต้องการกำาลังคนของประเทศ พร้อมกับ 

การสรา้งนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาโควิด – 19 ของประเทศในระดบัอาชีวศึกษา และอดุมศึกษา นอกจากนี�มีตัวอยา่ง

ความสำาเร็จของการดำาเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของไทย ได้แก่ 

โครงการถุงยังชีพเพ่ือการศึกษาพระราชทาน โครงการก่อการครู และโครงการอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา)

5.3 ก�รจััด้ก�รเร่ยนก�รสอนในยุคโควิด้ – 19 ของปีระเทศึต่�งๆ และปีระเทศึไทย
ประเทศต่างๆ ได้กำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการเก่ียวกับการเปิดปิดสถานศึกษาและปรับรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์์โควิด – 19 โดยประเทศส่วนใหญ่มีมาตรการหยุดยั�งและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลิตส่ือการสอน  

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซึ่ต์และบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการศึกษา มีการจัดให้เข้าเรียนแบบสลับวันหรือ

เหล่ือมเวลา จัดให้เรียนรู้ท่ีบ้านผ่านชุดการเรียนด้วยตนเอง โทรทัศน์การศึกษา และการเรียนออนไลน์ เป็นต้น

ในส่วนของประเทศไทย ได้ประกาศเล่ือนการเปิดเทอม และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนหลัก 

โดยมีมาตรการและแนวปฏิิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สำาหรับสถานศึกษา พร้อมทั�ง

กำาหนดนโยบายและแนวดำาเนินการในการจัดการเรียนรู้เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Onsite ในพื�นท่ีท่ีมี 

ความปลอดภัยนักเรียนสามารถไปโรงเรียนได้ ขณ์ะท่ีพื�นท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนักเรียนจะเรียนท่ีบ้านผ่านโทรทัศน์ (On–Air)  

และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ Online ส่วนระดับอุดมศึกษาใช้การเรียนออนไลน์เป็นหลัก
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การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการศึกษา คุณ์ภาพการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์์

โควดิ – 19 ลดลง ซึ่ึง่เป็นผลจากความไมพ่ร้อมของโรงเรียน ทั�งด้านครูท่ีมีภาระงานเพ่ิมขึ�นและขาดทกัษะการสอน 

ออนไลน์ หลักสูตร รูปแบบการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่เอื�อต่อการเรียนรูปแบบดังกล่าว  

ผู้เรียนขาดแคลนอุปกรณ์์ ส่ือ ฯลฯ ซ่ึึ่งเป็นการขาดระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผู้เรียนหลายคนเกิดปัญหาท้อแท้ เครียดในการเรียน ขณ์ะท่ีผู้ปกครองจำานวนมากจำาเป็นต้องดูแล

และช่วยสอนบุตรหลานในระหว่างการเรียนออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับการต้องทำางานหารายได้ไปด้วย ทำาให้ไม่มี

กำาลังเพียงพอท่ีจะดูแลบุตรหลานทั�งด้านการเรียนและการจัดหาอุปกรณ์์พื�นฐานในการเรียนท่ีบ้าน

ผลการศึกษาวิจัยบ่งชี�ว่า ผู้เรียนขาดความพร้อมทั�งในการเรียนออนไลน์และการเรียนผ่านโทรทัศน์ 

เน่ืองจากขาดอุปกรณ์์ในการเรียน ไม่มีสัญญาณ์อินเทอร์เน็ต ไม่มีกล่องรับทีวี ฯลฯ โดยนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส

กลุ่มชายขอบห่างไกล และกลุ่มท่ีขาดความพร้อมเชิงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบทางลบมากกว่ากลุ่มอ่ืน ผลวิจัย

แสดงความต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณ์ ส่ือ อุปกรณ์์และเทคโนโลยีในการเรียนท่ีจะช่วยให้นักเรียน 

ได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั�งสนับสนุนงบประมาณ์ ส่ือและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

ตามความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรรองรับสถานการณ์์วิกฤติให้มีความยืดหยุ่น สนับสนุน

อำานวยความสะดวก นิเทศ แนะนำา และช่วยเหลือสถานศึกษา อีกทั�งควรมีการถอดบทเรียนสถานศึกษา 

ท่ีจัดการเรียนการสอนได้ดีในสถานการณ์์โควิด – 19 เพ่ือพัฒนาเป็น COVID Model สำาหรับการจัดการเรียนรู้

ในสถานการณ์์วิกฤติท่ียังไม่คล่ีคลาย และปรับใช้ในสถานการณ์์วิกฤตอ่ืนๆ 

5.4 ข้อเสนอเชิิงนโยบ�ยในก�รจััด้ก�รศึึกษ�ในยุคโควิด้ – 19
ผลกระทบของโควิด – 19 ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเข้าถึงการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและคุณ์ภาพ

ในการเรียนรู้ นโยบาย มาตรการ แนวการดำาเนินการของต่างประเทศและไทย รวมถึงข้อค้นพบและข้อเสนอจาก

งานวิจัยข้างต้น เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ในการศึกษา ทบทวนและถอดบทเรียน เพ่ือกำาหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำาเนินการท่ีเหมาะสม 

ตรงประเด็นและทันการณ์์ในการปรับเปล่ียนและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพ

ให้ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ดังแผนภาพข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการดำาเนินการของผู้รับผิดชอบ

การจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ในสถานการณ์์การระบาดของโควิด – 19 ต่อไปนี�
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แผนภาพที่ 5.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของไทยในยุคโควิด – 19
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แผนภาพข้างต้น ได้แสดงเป้าหมายของการจัดการศึกษาทั�งในช่วงสถานการณ์์โควิด – 19 ช่วงหลัง

สถานการณ์์ หรือในภาวะปกติ ซ่ึึ่งมุ่งให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพอย่างเท่าเทียม  

มีสมรรถนะตามหลักสูตรและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต สถานการณ์์โควิด – 19  

ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาได้ ผู้เรียนต้องเรียนท่ีบ้านเป็นหลักด้วยชุดการเรียน

ด้วยตนเอง รูปแบบการศึกษาทางไกล ทั�งผ่านโทรทัศน์และออนไลน์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ในการจัดการศึกษาต้องปรับนโยบายและแผน พร้อมกำาหนดมาตรการและแนวปฏิิบัติใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณ์ภาพในสถานการณ์์ดังกล่าว ซ่ึึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จะเป็นการนำาเสนอในเชิงระบบ ดังนี� 

การจัดการศึกษามีเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ (Outputs) เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส (Opportunity) 

ในการเรียนรู้อย่างมีคุณ์ภาพ (Quality) และเสมอภาคเท่าเทียม (Equity) เพ่ือให้มีสมรรถนะ (Competencies) 

ตามหลักสูตรท่ีสอดรับกับโลกปัจจุบันและอนาคต ทุกภาคส่วนท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา  

ต้องดำาเนินการเพ่ือจัดให้มีปัจจัยการเรียนรู้ (Inputs) ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึง นำาไปสู่กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ (Process) ท่ีมีคุณ์ภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก 

(Home–based Learning) การเรียนรู้ทางไกลผา่นโทรทัศน์ (On–air) และออนไลน ์(Online) ผ่านส่ือเทคโนโลยี

และดิจิทัล การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid/Blended Learning) หรือการใช้ชุดการเรียนเสมือนจริง (Learning 

Kit/VR/AR) เพ่ือทดแทนการเรียนเชิงปฏิิบัติการ โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำาเนินการสำาหรับ

ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาและผู้เก่ียวข้องในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี�

1. รัฐบ�ล กระทรวงศึึกษ�ธิิก�ร หรือกระทรวงอื�นท่�รับผิด้ชิอบก�รจััด้ก�รศึึกษ�
1.1 กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ ชัดเจน  

ทันต่อสภาวะวิกฤติ หลากหลายและยืดหยุ่น เอื�อให้หน่วยงานต้นสังกัด พื�นท่ีและสถานศึกษาสามารถปรับการดำาเนินการ 

ได้ตามบริบทและความต้องการจำาเป็น

1.2 พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นเทคโนโลยเีพ่ือขจดัความเหล่ือมลำ�าด้านดิจิทัล (Digital Divide) ด้วยการ

สนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพื�นท่ี

และสถานศึกษาทุกแห่งอย่างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดสรรอุปกรณ์์และ/หรือคล่ืนความถ่ี

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้โทรทัศน์เพ่ือการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง

1.3 จัดสรรทรัพยากรการศึกษาให้ผู้เรียนเพ่ือให้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ท่ีมีคุณ์ภาพอย่างท่ัวถึง เช่น 

จัดคอมพิวเตอร์/แท้บเล็ตให้ (ยืม) ใช้อย่างท่ัวถึง จัดอุปกรณ์์เพ่ือการเรียนรู้ จัดค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือการเรียนรู้ท่ีบ้าน

/โรงเรียน 

1.4 สนับสนุนการกระจายอำานาจให้พื�นท่ีและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์์ต่าง ๆ  

ได้ตามบริบทและความเหมาะสม
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1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตหรือการให้บริการ 

คล่ืนความถ่ี ส่ือดิจิทัล แอปพลิเคช่ัน และแพลตฟิอร์มในการส่ือสารและการเรียนรู้ได้ร่วมให้บริการแก่สถานศึกษา

และผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.6 กำาหนดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และวิจัยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา

ในสถานการณ์์วิกฤต

2. หน่วยง�นต้นสังกัด้
2.1 ด้านนโยบาย แผนและมาตรการการจัดการศึกษา

1) กำาหนดนโยบายการจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับนโยบาย/แผนของรฐั/กระทรวงอยา่งเป็นระบบ 

มีความชัดเจนและยืดหยุน่ท่ีหน่วยงานระดับพื�นท่ีและสถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับบริบท

2) จัดทำาแผนและมาตรการเชิงอนาคตเพ่ือรับมือกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์์วิกฤติท่ีอาจเกิดขึ�น

ในอนาคต และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการดำาเนินการตามแผนและมาตรการดังกล่าว

3) ส่ือสารนโยบาย แผนและแนวทางการปฏิิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนด้วยวิธีการและ

ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิิบัตแิก่หน่วยงานในพื�นท่ี สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่้าย

เพ่ือให้ดำาเนินการได้ทันสถานการณ์์

2.2 ด้านงบปีระมาณและทรัพยากรการศึกษา

1) จัดสรรงบประมาณ์และสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสมกับบริบท 

และความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษา และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษ เช่น  

กลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหล่ือมลำ�าในการเข้าถึงการศึกษา

2) คำานวณ์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมของผู้ปกครอง ในการเรียนผ่านโทรทัศน์

หรือออนไลน์ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ์ท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

1) มอบหมายและสนับสนุนหน่วยงานระดับพื�นท่ีให้มีบทบาทหลักในการสนับสนุน อำานวยความสะดวก 

และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ กับสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์วิกฤติได้

2) มีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์์วิกฤติ 

ได้ตามบริบทของตนเอง 

3) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการบูรณ์าการข้อมูลท่ีจำาเป็นและจัดทำาเป็นฐานข้อมูลกลาง 

เพ่ือลดภาระการรายงานของสถานศึกษาท่ีมีภาระงานเพ่ิมมากขึ�นอยู่แล้ว 

4) มีมาตรการในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ การใช้ส่ือเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) มีระบบกำากับ ติดตามและประเมินผลการดำาเนินการ รวมทั�งการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

สอดรับกับระบบติดตามของกระทรวง
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2.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ส่ือ และการวัดและปีระเมินผล

1) ปรับหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีความยืดหยุ่น ปรับโครงสร้างเวลาเรียน  

บูรณ์าการสาระและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์์

2) ร่วมกับหน่วยงานระดับพื�นท่ี จัดทำาต้นแบบ/ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาในสถานการณ์์วิกฤติ และ

จัดทำาเป็นฐานข้อมูลกลางให้โรงเรียนนำาไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน

3) กำาหนดแนวทาง/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายท่ีสถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา

4) จัดตั�งศูนย์เตรียมการและส่ือสารการปฏิิบัติในสถานการณ์์วิกฤต ท่ีพร้อมปรับหลักสูตร การเรียน 

การสอนและการประเมินผลทันทีหากเกิดสถานการณ์์วิกฤต และรวบรวม คัดสรรนวัตกรรมด้านหลักสูตรและ 

การเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศเพ่ือเผยแพร่ ทั�งในช่วงเกิดสถานการณ์์วิกฤตและช่วงปกติ รวมทั�งศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal Learning) ท่ีเหมาะสม

5) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานระดับพื�นท่ีและสถานศึกษาร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ทางไกล 

(Distance Education) ควบคู่กับการจัดการเรียนในชั�นเรียน

6) สนับสนุนการจัดตั�งศูนย์ส่ือ อุปกรณ์์ เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือ 

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั�งจัดระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์์

วิกฤติ อย่างมีประสิทธิภาพ

7) ส่งเสริมสนับสนุนการรวบรวมส่ือและนวัตกรรมสถานศึกษา โดยจัดเป็นศูนย์ส่ือนวัตกรรมการเรียน 

การสอนท่ีครูสามารถนำามาเผยแพร่และนำาไปแลกเปล่ียนและแบ่งปันกันใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อยา่งกว้างขวาง 

ตามบริบทของสถานศึกษา

3. หน่วยง�นระดั้บจัังหวัด้ (คณ์ะกรรมก�รศึึกษ�ธิิก�รจัังหวัด้)
3.1 มีนโยบายและแผนรองรับนโยบายและมาตรการของรัฐ/กระทรวงและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการ

ส่ือสาร สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และบูรณ์าการการทำางานในระดับพื�นท่ี

3.2 สนับสนุนการนำานโยบายสู่การปฏิิบัติของหน่วยงานการศกึษาในพื�นท่ีและสถานศกึษา มีแผนในการ

ติดตาม ช่วยเหลือและสนับสนุนทั�งด้านวิชาการและด้านเทคนิค

3.3 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน 

และประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

4. หน่วยง�นระดั้บพื�นท่�ก�รศึึกษ�
4.1 จัดทำาแผนและมาตรการรองรับนโยบายและมาตรการของรัฐ/กระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัด  

รวมทั�งส่ือสาร สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง

4.2 จัดทีมงานช่วยเหลือเชิงเทคนิคให้กับสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

ได้อย่างเท่าเทียมกัน



108 ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคโควิด – 19

4.3 ถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ได้ดีในช่วงสถานการณ์์โควิดเพ่ือพัฒนาเป็น 

COVID Model และเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับการจัดการศึกษาในสถานการณ์์วิกฤติอ่ืน ๆ

4.4 ร่วมกับสถานศึกษาสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง

กับรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้และบริบทของสถานศึกษา

4.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์์วิกฤติ

4.6 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. สถ�นศึึกษ�/สถ�บันก�รศึึกษ�
5.1 จัดทำาแผนและมาตรการรองรับนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของกระทรวงและต้นสังกัด และ

ปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั�งส่ือสาร สร้างความเข้าใจกับกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้เรียนและ

ผู้ปกครองอย่างชัดเจนและทันการณ์์ 

5.2 จัดระบบการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ สนับสนุนเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์์ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึง

ปัจจัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสม และจัดสวัสดิการในการประกันความปลอดภัย

ในกรณี์ท่ีออกปฏิิบัติงานนอกพื�นท่ี

5.3 จัดอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และวัสดุ อุปกรณ์์ด้านสุขอนามัยให้เหมาะสม เพียงพอต่อการจัด 

การเรียนรู้ในสถานการณ์์วิกฤติ โดยปฏิิบัติตามมาตรการและแนวปฏิิบัติอย่างเคร่งครัด

5.4 ส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายในการจัดการเรียนรู้ของครู และจัดทำาคู่มือสำาหรับครู 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้ครูพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้น่าสนใจ 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน

5.5 จัดส่ือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์์ท่ีจำาเป็นในการเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน เรียนผ่านโทรทัศน์หรือ 

เรียนออนไลน์แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยมีระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

5.6 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการ  

โดยอาจจัดการเรียนแบบผสมผสานทั�งท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ใช้ระบบการเรียนท่ีสามารถส่ือสารสองทาง  

และจัดส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายน่าสนใจ

5.7 ประสานความรว่มมือกับผู้ปกครองและชมุชนท้องถ่ินให้ร่วมดูแล สนับสนุนการเรียนรู้ และเสรมิสร้าง

นิสัยใฝ่้เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

5.8 สนับสนุนให้คณ์ะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั�งประสานความร่วมมือ

กับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

6. ชุิมชิน ท้องถิ�น เครือข่�ยคว�มร่วมมือและภ�คเอกชิน 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการดำาเนินการตามมาตรการ

และแนวปฏิิบัติต่างๆ ในช่วงโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
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6.2 สนับสนุน ร่วมมือและช่วยเหลือรัฐ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ  

ในการจัดหา หรือให้บริการวัสดุอุปกรณ์์ท่ีจำาเป็นในการดำาเนินการตามมาตรการและแนวปฏิิบัติต่าง ๆ 

6.3 สนับสนุน ร่วมมือและช่วยเหลือรัฐ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดหา หรือ

ให้บริการส่ือ อุปกรณ์์ เครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลแอปพลิเคช่ัน แพลตฟิอร์มเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้ 

ท่ีครอบคลุม ท่ัวถึง 

6.4 สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานระดับต้นสังกัด/พื�นท่ี/สถานศึกษาในการจัดการศึกษา

เรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม

7. ครอบครัว ผู้ปีกครอง
7.1 ส่ือสารกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ในด้านสุขภาวะ การใช้ชีวิตและการเรียน 

7.2 ศึกษาทำาความเข้าใจและประยุกต์ใช้การเสริมวินัยเชิงบวกกับผู้เรียนในระดับครอบครัว

7.3 ปรึกษาหารือกับครูประจำาชั�นหรือครูท่ีปรึกษาเป็นระยะ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน

7.4 ดูแลสถานท่ีและจัดส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านให้เอื�อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

7.5 ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวทางการศึกษาและช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงวิธีการ

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถส่ือสารและติดตามเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

7.6 ศึกษาคำาแนะนำาสำาหรับผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำาหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้างต้น 

เป็ีนปัีจจัย (Inputs) สำาคัญในการนำาไปีสู่การดำาเนินการ (Process) จัดการเรียนรู้ในรูปีแบบท่ีเหมาะสม 

กับสภาวการณ์ในช่วงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ีนช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 หรือหลังการแพร่

ระบาด หรือเม่ือเผชิญกับภาวะวิกฤตอ่ืน รวมถึงในสถานการณ์ปีกติ เพ่ือนำาไปีสู่ผลลัพธ์ิ (Output)  

ท่ีต้องการ น่ันคือ ผู้เรียนมีโอกาส (Opportunity) ในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality) และ 

เท่าเทียมกัน (Equality)
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