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การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีเจตนาที่
ต้องการเห็น การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนไทยใน
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นกลุ่มนักวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนที่ “เชื่อมือได้ว่า
ทำอะไรก็สำเร็จ” การรวมตัว นี้จะมาร่วมเป็นเพื่ อนคู่คิด
คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การนำแนวคิดไปสู่การลง
มือปฏิบัติจริงในโรงเรียนของแต่ละพื้นที่ได้เห็นแนวทางที่
หลากหลาย

เจตนารมณ์ในการดำเนินการนี้คือ การร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่าจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อนำไปสู่อนาคตการศึกษาแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนการศึกษาจากการพึ่งโรงเรียน เป็นการศึกษาที่พึ่งครอบครัว
และพึ่งตนเองมากขึ้น
วิวัฒนาการของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดมีความชัดเจนขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมเริ่ม
มีความตืน่ ตัวมากขึ้น เดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนปิดโรงเรียน เดือนมิถุนายนโรงเรียนปิดแต่การเรียนรู้
ไม่ปิด เดือนกรกฎาคมโรงเรียนจะเปิดและการเรียนรู้เปิด สิ่งที่พบเห็นในสังคมคือ มีการพูดกันถึงเรื่องการเปิด
เศรษฐกิจกันมาก แต่ประเด็นการเปิดด้านการศึกษายังมีการพูดกันน้อย ทั้ง ๆ ที่มีความซับซ้อนกว่าด้านเศรษฐกิจ
ด้านการศึกษาเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมทั้ง กลุ่มเปราะบาง อายุระหว่าง 2-22 ปี ในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพ
นำการศึกษา (Health led Education) สุขภาพนำเศรษฐกิจ (Health led Economy) ซึ่งต้องมีความจริงจัง
ในเรื่องการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัย และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญจำเป็นในสถานการณ์นี้
ด้านสุขภาพอนามัย การจัดการเรียนการสอน และการเปิดเรียน ในระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือ K-12 ของโรงเรียนในประเทศไทย สามารถเรียนรู้จากบทเรียนจากต่างประเทศและประสบการณ์การเรียน
การสอนระดับมหาวิทยาลัย ทีใ่ ช้การเรียนจากบ้านและการเรียนรู้ด้วยตนเองไปบ้างแล้ว สิ่งสำคัญในการเรียนรู้
ประสบการณ์ครั้งนี้คือ การมองในเชิงบวก ไม่ใช่ทำเพื่อการแก้ปัญหาอดีต ควรมองให้เห็นโจทย์อนาคต เพื่อให้
การศึกษาไทยใช้โอกาสนี้ให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
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บทเรียนและประสบการณ์การรับมือสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมีการนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการประชุมครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไป แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย
แนวคิดและการปฏิบัติของกลุ่มประเทศทางยุโรป/เอเซียตะวันออก กลุ่มประเทศอาเซียน 2) ด้านการจัดการเรียน
การสอน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ Home-based Learning การใช้ Leaning Platform
การเจรจาให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 3) ด้านสุขอนามัย และ 4) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
แบบ Home-based Learning และ Individual-based Learning
ประเด็นสำคัญคือ การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปฏิบัติและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่นำไปใช้ อาจแบ่งตามกลุ่มผู้เรียนที่รับผิดชอบ หรือแบ่งตามพื้นที่
เพื่อให้มีผลการทดลองนำไปใช้ มีข้อมูลนำมาสะท้อนผลในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
กลุม่ ย่อย แล้วมานำเสนอกลุ่มใหญ่ จะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย รอบด้าน

ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ที่ได้มีหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจัดทำเป็นเอกสารสรุป
สถานการณ์การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ไม่น้อยกว่า 20 ฉบับ นำเสนอ
โดย ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์ มีข้อมูลที่น่าสนใจโดยสรุปดังนี้
มีนักเรียนได้รับผลกระทบ ประมาณ 13 ล้านคน มีผู้ตกงานเพิ่มขึ้น
3 แสนคน เพิ่มขึ้นจากข้อมูลผู้ตกงานที่มีอยู่เดิม 5 แสนคน แนวโน้มคนฆ่าตัวตายมีเพิ่มสูงขึ้นมาก
ได้วิเคราะห์สถานการณ์ของ 180 ประเทศ พบว่า มีเด็กไม่ได้เรียนมากขึ้น เด็กด้อย
โอกาสได้รับผลกระทบ มีช่องว่างและความเหลื่อมล้ำมากขึ้น กลุ่มเด็กปฐมวัยมีความต้องการการช่วยเหลือ
อย่างมากเช่นเดียวกับเด็กยากจน เด็กในครอบครัวผู้อพยพ เด็กที่ใช้ภาษาแม่เป็นหลัก ซึ่ง World Bank เสนอ
ให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยดำเนินการ 3 ส่วนคือ 1) ปรับตัวป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรค 2) บริหารจัดการให้
เกิดการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนอย่างต่อเนื่อง และ 3) พัฒนาให้ดีและเข้มแข็งขึ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เสนอผลการสำรวจ 127 ประเทศ พบว่า 65% ใช้การเรียนการสอนแบบผสม คือ ใช้ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ มีการส่ง Package กิจกรรมไปให้เรียนที่บ้าน มีการใช้ช่องทางการเรียนทางโทรทัศน์ 75%, ใช้
วิทยุ 54%, ใช้ Digital 73%, ครูเยี่ยมบ้าน 7% เป็นต้น มีข้อเสนอให้เน้นความช่วยเหลือครูและผู้ปกครองให้มี
ความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เด็กรังแกกันทางสื่อออนไลน์ ให้ใช้ ICT อย่างปลอดภัย รวมถึงเสนอให้ใช้เครื่องมือ
ติดตามนักเรียน การใช้ SMS ใช้ Mobile Application เช่น ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศ
อินโดนีเซีย ได้สร้าง App ติดตามเด็กโดยเชื่อมกับ GPS/ Map ให้เด็กรายงานตัววันละ 3 ครั้ง ครูสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเด็กอยู่ที่ใด มีข้อสังเกตว่า หากเด็กไม่สามารถเข้าถึง digital จะใช้เครื่องมือติดตามนักเรียนได้
อย่างไร รวมทั้งควรมองในเรื่องความเสมอภาคในการเรียนรู้ในการเรียนทางไกล และกรณีที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
ส่งผลทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นด้วย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงือ่ นไขการเปิดเรียนว่า จะต้องมีน โยบายชัดเจน มีกลยุทธ์ดา้ น
ความปลอดภัย มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน มีแนวทางให้ อาจทำเป็นโปสเตอร์เผยแพร่ มี
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การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถจัดการกับการเปิดเรียนได้ มีทีม Task Force
มี website เฉพาะ ที่เป็น ศูนย์กลางของข้อมูลต่าง ๆ มีข้ อมูลให้ ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องโควิด-19 เรื่อง
กิจกรรมทีค่ วรดำเนินการ ฯลฯ ทั้งนี้ ในการวางแผนการเปิดเรียน/ เปิดโรงเรียนควรให้ครูมีส่วนร่วมด้วย เพราะ
ครูจะเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเด็ก และการดำเนินการเรื่องการเปิดเรียนควรมองในระยะไกล ระยะยาว ไม่ใช่เพียงการ
ปฏิบัติการเฉพาะหน้า
เสนอประเด็ นการเปิดโรงเรียนควรพิจารณา 3 ประการ 1) การวางแผน
งบประมาณ จะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้สามารถช่วยถึงผู้ปกครองได้ด้วย 2) การวางแผนโครงสร้างของโรงเรียน
ในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การจัดการบริเวณโรงเรียน การเดินทางมาโรงเรียนของครู จะมาพร้อมกัน
หรือสลับวัน การอบรมครูเรื่องการติดตามเด็ก การสื่อสารหลายช่องทางให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ 3) การดูแล
ความต้องการและความจำเป็นของเด็กว่า ต้องการอะไรบ้าง เพื่อปรับให้เกิดความยืดหยุ่นมากที่สุด
ระบุให้พิจารณาในการเปิดเรียน 4 ประการ ได้แก่ 1) ความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
บุคลากร ต้องดูแลทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้สามารถให้การดูแลเด็ก ๆ ได้อย่างดี 2) การช่วยเหลือดูแล
ด้านเศรษฐกิจของพ่อแม่ผู้ปกครอง 3) การเรียนรู้ของนักเรียน และ 4) มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน
เสนอกรอบการเปิดโรงเรียน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ เรื่องความปลอดภัย การ
เรียนการสอน กลุ่มเด็กด้อยโอกาส สภาพจิตใจของผู้เกี่ยวข้อง และการยื ดหยุ่นกิจกรรม มีแนวปฏิบัติไว้ 3
ประเด็น ได้แก่ 1) เรื่อง Remote Learning เป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2) การใช้ Social Media
เพื่อเยียวยาจิตใจ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้ช่องทาง มีคำแนะนำต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมผ่าน Social Media เช่น จัด
Facebook Live ในประเด็นการดูแลเด็กและวัยรุ่น และ 3) การช่วยเหลือเด็กในกลุ่มผู้อพยพ
เสนอให้พิจารณาในเรื่องการประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการว่า
ควรตั้ง “หน่วยบริหารจัดการยามวิกฤต” ในส่วนกลาง และอาจมีหน่วยย่อยในระดับเขต ควรมีการให้ข้อมูล
ถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ มีการเปิดช่องทางการรับฟัง คำแนะนำ รวมถึงการร้องเรี ยนด้วย ควรจัดตั้งภาคี
เครือข่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือ ควรคำนึงถึงความเสมอภาคสำหรับเด็กทั่วไปและเด็กยากจน ทั้งใน
เรื่องการได้ รับประทานอาหารกลางวันและการดื่มนม การมีการป้องกัน และดูแลผลกระทบด้านจิตใจของ
เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อโรงเรียนเปิดต้องให้การดูแลสภาพจิตใจของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนให้สามารถดูแลเด็กให้ได้เต็มที่ มีการติดตามประเมินผล และนำผลมาใช้เพือ่ การปรับปรุงพัฒนา

การเรียนรู้แนวทางการจัดการและการรับมมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ 8 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ใต้หวัน นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก เยอรมัน และญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอโดยคุณกิตติ
ศักดิ์ กวีกิจมณี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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มีข้อเสนอแนะหรือระดับการปฏิบัติหากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนหรือชุมชน เช่น
เมื่อพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากไม่พบควรมีการเตรี ยมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างไร ควรจะมี
การเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น มีการยกเลิกกิจกรรมทางสังคม ให้เด็กพักรับประทานอาหารเหลื่อมเวลากัน
การจำกัดการเข้าออกโรงเรียนของบุคคลภายนอก การเรียนทางไกล การแนะนำผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้
ทีบ่ ้าน มีการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน
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มีแนวทางกลางให้ มีหน่วยงานช่วยในเรื่องการตัดสินใจในพื้นที่ มีการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 27
เมษายน โดยให้นักเรียนชั้นปีสุดท้ายได้เปิดเรียนก่อนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ซึ่งแตกต่างจากยุโรปที่เปิดให้
เด็กเล็กได้เรียนก่อน) มีมาตรการออกมาว่าหากโรงเรียนใดจะเปิดจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ และจะต้องมี
การเก็บประวัติการเดินทางของเด็ก มีการเตรียมอุปกรณ์คัดกรองต่าง ๆ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ กรณีเรียนที่บ้าน
จะปรับปฏิทินการศึกษาใหม่ มีแผนการดูแลนักเรียนรายบุคคล ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง มีการปรับพื้นฐานใน
กลุ่มที่เคยเรียนด้วยระบบออนไลน์ รัฐบาลช่วยหารือกับภาคเอกชนด้านโทรคมนาคม ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับ
โรงเรียนช่วยกันในเรื่องสือ่ การเรียนการสอน มีหลักเกณฑ์ออกมาว่า เด็กประถมศึกษาควรอยู่หน้าจอออนไลน์
20 นาที ส่วนเด็กมัธยมศึกษาให้ออนไลน์ครั้งละ 30 นาที
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มีการจัดห้องเรียนโดยวางแผงกั้นโต๊ะเรียนเฉพาะบุคคล มีการจัดทำระบบระบายอากาศ
มีการตรวจสอบความสะอาดก่อนเรียน ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และต้องเรียนทีบ่ ้าน รัฐออกมาตรการอนุญาต
ให้ผู้ปกครองสามารถหยุดดูแลเด็กได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีแนวการจัดการหรือตั้งเกณฑ์การปิดเรียนกรณีพบผู้
ติดเชื้อ เช่น ถ้าพบครูหรือนักเรียน 1 คน ให้ชั้นเรียนนั้นหยุดเรียนชั่วคราว ถ้าพบ 2 คนขึ้นไปให้ปิดโรงเรียน
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ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน ให้เด็กชั้น ป.1-4 และเด็ก ม.ปลายหรือหลักสูตร
วิชาชีพเปิดปี 2-3 มาเรียนก่อน
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เปิดเรีย นเด็ก year 1-10 ส่ว น 11-13 เรียนทางไกล มีการทำกิจกรรมกลุ่มเล็ ก
จัดเป็น bubble ประมาณกลุ่มละ 10 คน และจัดให้เด็กที่มาจากบ้านเดียวกัน ทำกิจกรรมในกลุ่ มเดียวกัน
มีการเปิดห้องสมุดให้บริการ เพราะใช้ข้อมูลความรู้ว่าเชื้อโรคจะอยู่บนกระดาษได้ไม่นาน ส่วนการอบรมพัฒนา
ครูใช้ออนไลน์ มีแนวปฏิบัติเรื่องการจัดจุดรับส่งเด็ก ไม่ให้มีก ารเปลี่ยนที่นั่งเรียน ให้นั่งหันหน้าไปในทิศทาง
เดียวกัน การรักษาความสะอาด การทำระบบบัญชีรายชื่อ ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกและเก็บ
ข้อมูลผู้มาติดต่อกับโรงเรียน
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เปิดให้เด็กเกรด 1-5 ได้มาโรงเรียนก่อน เน้นด้านความปลอดภัยของผู้ทำหน้าที่แม่บ้าน
ของโรงเรียน มอบหมายให้ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อย
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ให้เด็กโตเปิดเรียนก่อนเพื่อให้จบการศึกษา/ จบภาคเรียน
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เลื่อนกำหนดเปิดเรียนไปเป็นเดือนกันยายน 2563 ให้กลุ่มเด็กที่จะจบการศึกษาเรียนก่อน
มีแนวปฏิบัตดิ า้ นการรักษาความปลอดภัย มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมระดับโลกขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในระดับนโยบาย พื้นที่ และโรงเรียน
สามารถนำแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ได้ ซึ่งยังมีแหล่งเรียนรู้ มีเว็บไซต์อีก 40-50 เว็บไซต์ ที่พร้อมให้เรียนรู้เพิ่มเติม
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การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของกระทรวงสาธารณสุข มี 2 กรม ที่เกี่ยวข้องคือ กรมควบคุมโรค จะให้คำแนะนำเมื่อเจอกรณี พบผู้ติดเชื้อ
และกรมอนามัย จะออกมาตรการคำแนะนำโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว
แม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งกรมอนามัยได้หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ทำความร่วมมือ
ออกเป็นแนวทางที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำแนวปฏิบัติ
และสื่อการเรียนรู้ขึ้นมา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะใช้ในการชี้แจงให้ หน่วยสาธารณสุข
ในพื้นที่ได้รับทราบ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยเชื่อมแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุขกับโรงเรียน เพื่อให้เตรียมการ
ทั้งในส่วนกลาง และการเตรียมการในพื้นที่ มีการประเมินความพร้อมด้านสาธารณสุข มีการรายงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็นการส่งต่อแนวปฏิบัติจากส่วนกลางไปยังเขต สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด
ประเด็นพิจารณาว่าควรเปิดเรียนเมื่อใดนั้น จะต้องใช้ข้อมูลหลายส่วน ได้แก่ 1) ดูข้อมูลสถานการณ์
ของจังหวัด 2) ดูมิติด้านความจำเป็นของเด็กและครอบครัว 3) ดูความสามารถในการเข้าถึงการเรียนทางไกล
4) ดูความพร้อมของครูและโรงเรียน ในศักยภาพการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และ 5) ดูแผนการ
เตรียมความพร้อมระดับจังหวัดในเรื่องความเสี่ยง ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล การเรียน และการประเมิน
ซึ่งจะต้องนำมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้มั่นใจใน
เรื่องความพร้อมในการเปิดเรียน
การดำเนินการตามมาตรการหลักและมาตรการเสริม ควรมี รูปแบบเฉพาะในแต่ละพื้นที่ โดยเลือก
พื้นที่ เลือกกลุ่มโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงเรียนเป้าหมายให้ แล้วดำเนินการร่วมกันที่หน้างาน
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่าง การออกมาตรการเฉพาะ
เพื่อให้เห็นตัวแบบในเรื่องสำคัญ เช่น การเปิดเรียนของโรงเรียนที่มีเด็กประจำ การใช้บริการรับส่งนักเรียนของ
รถสาธารณะ การปรับการใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวันกรณีโรงเรียนยังไม่เปิดแต่ให้สามารถใช้งบค่าอาหาร
กลางวันได้ หรือโรงเรียนยังไม่เปิดแต่ให้เด็กได้ดื่มนมในโครงการนมโรงเรียนได้อย่างไร

แนวนโยบายของ สพฐ. มีการวางแผนและดำเนินการหลายส่วน มีการพิจารณาการเปิดเรียนในพื้นที่
ปลอดภัย โดยขึ้นอยู่กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จังหวัด เป็นการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ประสานงานกัน ที่ผ่านมาให้ โรงเรียนได้เช็คความพร้อ มในการเรียน
ทางไกล มีการเตรียมการของบประมาณช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง/ ยากจน 10%
สพฐ. คำนึงถึงความปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็ก และการเข้าถึงเทคโนโลยี มีแนวทางการดำเนินงาน
4 ระยะ คือระยะเตรียมความพร้ อม หาปัจจัยสนับสนุน การตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้น ดำเนินการจนถึงวันที่ 17
พฤษภาคม ระยะที่สอง มีการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล หารูปแบบที่ดีเพื่อปรับใช้ในวันกำหนดเปิด
เรียนวันที่ 1 กรกฏาคม ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน ระยะที่สาม เป็นการจัดการเรียน
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การสอนเพื่อรองรับ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ยัง ไม่คลี่คลายใช้การสอนทางไกล และหากสถานการณ์
คลี่คลายใช้การสอนปกติ เป็นการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 - 30 เมษายน 2564
ส่วนระยะที่สี่ เป็นช่วงการทดสอบและการศึกษาต่อ ช่วง 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564
รูปแบบการเรียนการสอน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) On-site เป็นการเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัย
ภายใต้เงือ่ นไขของ ศบค.จังหวัด (โดยขณะนี้มีเกณฑ์พื้นที่ปลอดภัยคือ ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ติดต่อกัน 28 วัน)
2) On-air ใช้สื่อ DLTV ในระดับชั้นอนุบาล- ม.3 ให้เรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน ในเวลา 08.30-11.30 น. และใช้สื่อ
สพฐ. ในระดับชั้น ม.4-6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ให้ช่อง Digital TV จำนวน 15 ช่อง และ 3) Online
เรียนผ่าน Internet และ Application ที่ผ่านมา สพฐ. มีการสำรวความพร้อมของผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์รับ
สัญญาณ การสื่อการ ด้านเวลาดูแลการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดกลุ่มความพร้อมเพื่อให้โรงเรียนและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัว
การเตรียมความพร้อมของครู ให้ศึกษาแนวทางการสอนผ่านเว็บไซต์ จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดตาม
จุดเน้นในสาระการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียน
นัดหมายพบผู้ปกครองและนักเรียน ส่วนด้านการสนับสนุนของ สพฐ. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานของเขตพื้นที่
ผอ.รร. ครู และผู้ปกครอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ การสนับสนุนเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์
เช่น ของบประมาณ ขอกล่องรับสัญญาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอสัญญาณอินเทอร์เน็ต
จากเจ้าของโครงข่ายผ่าน กสทช.

สถานการณ์เฉพาะหน้าและการเตรียมการของโรงเรียน จากการเก็บข้อมูลสภาพจริงจากเครือข่ายครู
และโรงเรียน จำนวน 245 คน ได้ข้อมูลเชิงลึก 30 คน ได้ข้อมูลจากการสุ่มสอบถามโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน
ได้ข้อมูลแนวความคิดต่อการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเปิดเรียน ต้องการให้มี
ทีมปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในการเปิด -ปิดโรงเรียน 2) ด้านสุขอนามัย ควรมีความเข้มงวด
ของมาตรการต่าง ๆ อย่างไร เช่น ความถีใ่ นการทำความสะอาด ระยะห่างที่เหมาะสม ระบบการระบายอากาศ
ของห้องเรียน เครื่องมือคัดกรองและการเช็คประวัติ (ครู 70% กังวลเรื่องการระบายอากาศและการคัดกรอง
เด็ก) แผนการดูแลเด็กรายบุคคลหากติดเชื้อ การเดินทางอย่างไรให้มีระยะห่างบนรถโดยสารอย่างปลอดภัย
(ครู 95% ห่วงเรื่องความปลอดภัยในรถรับส่ง) 3) ด้านการเรียนการสอน ครูยังไม่มั่นใจในการสอน จิตใจครูยัง
ไม่พร้อมสอนออนไลน์ ครูคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องความตั้งใจในการเรียนรู้เมื่ออยู่ตามลำพังของเด็ก เวลาที่เด็กจะ
ให้ความสนใจในเวลาเรียน 50 นาที อาจต้องปรับให้เหลือ 30 นาที 4) ด้านเทคโนโลยี ครูคิดว่าสามารถสอน
ออนไลน์ได้ แม้ไม่มีความมั่นใจ สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือ เด็กที่เรียนปลายทาง เรียนจากที่บ้าน จะมีค วามไม่พร้อม
ด้านเทคโนโลยี เด็กมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีน้อย และ 5) ด้านการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารและปรับให้ตรง
ประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มนักเรียนเข้าเรียนใหม่และกลุ่มผู้ปกครอง
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ประเด็นที่ควรพิจารณาเติมเต็มในการดำเนินการ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ควรมีกลไกการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อจัดการให้เหมาะสมใน
แต่ละพื้นที่ มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มในกลุ่มย่อย ๆ เช่น
กลุ่มโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการเตรียมการดำเนินการนับจากนี้ไปจนถึงวันที่เปิดเรียน
2) การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน ทั้งโดยรถโรงเรียน และรถสาธารณะ จะจัดการอย่างไร เช่น ควรให้มี
การเหลื่อมเวลา การประสานงานกับหน่วยงานด้านการคมนาคม โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อาจ
พิจารณาทดลองหารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องการเดินทางสำหรับนักเรียนในเมือง 3) ควรมีข้อกำหนด
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนลักษณะพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนประจำ โรงเรียนพักนอน/ พักค้าง เช่น
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4) ควรมีการดูแลกลุ่มเด็กเปราะบาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรดำเนินการอย่างไร เช่น สพฐ. จะร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแล
เด็กปฐมวัย หรือจะจับมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ในการให้เงินเพิ่ม หรือควรมีการสำรวจเติมข้อมูลด้านชีวิตความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของเด็ก หรือ
เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอหรือไม่ด้วย และ 5) ควรมีระบบการคัดกรอง หรือระบบติดตามตัวเด็กอย่างไร
เช่น ระบบติดตามสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
จากการประชุมกลุ่มโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School) ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ทำให้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อคิด ได้เห็นตัวอย่างและเมนูที่หลากหลาย เห็นอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหา ได้แรงบันดาลใจ
ในการจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในแง่มุมและประเด็นใหม่ ๆ ก้าวต่อไปคือ การเชิญชวนให้นำสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในโรงเรียนกลุม่ ต่าง ๆ เพราะโรงเรียนคือหัวใจของอนาคต ซึ่งทุกฝ่าย
ทุกภาคส่วนพร้อมช่วยโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน
แบบผสม (ครูผสมสื่อ เด็ก และปกครอง) และด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ปรับใช้ในโรงเรียนได้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
และสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติ หรือ Community of Practice ไปสู่โรงเรียนวิถีใหม่ (New
Normal School) ในอนาคตร่วมกัน

พิทักษ์ โสตถยาคม
pitak.sot@obecmail.org
9 พฤษภาคม 2563

