มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

1. ดร.จุ ฬ ากรณ์ มาเสถี ย รวงศ์ จาก
สถาบันรามจิตติ
2. ดร.กรุณา ปริปุรณะ โรงเรียนบริเวณ
ตะเข็บชายแดน (ราชบุรีโมเดล)
3. ดร.ศุภ โชค ปิยะสันต์ โรงเรียนบ้าน
ห้วยไร่สามัคคี
4. ผศ.ดร.ศิรินนท์ ลัดดากมลบุญเชิด ชู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย์รัฐดนัย บุตรพลับ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะทำงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งสิ้น
139 คน

ดร.เบญจลั ก ษณ์ น้ ำ ฟ้ า กรรมการและผู ้ จ ั ด การมู ล นิ ธ ิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
มหาจักรี กล่าวถึงการเสวนา New Normal School ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ที่จะเสวนาในระดับ ปฏิบัติ
ของโรงเรียน เมื่อครั้งที่แล้วได้รับทราบการปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมสองโรงเรียน (โรงเรียนกมลา
ไสย จ.กาฬสินธุ์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี) และโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ การเสวนา
ครั้งนี้จะเป็นอีกบริบทหนึ่ง โดยเริ่มจากการปฏิบัติของครูอาเซียนก่อนแล้วนำไปสู่โรงเรียนตามแนว
ตะเข็บชายแดนราชบุรี ตามด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ที่อยู่บนที่สูงที่อยู่ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย และตามด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวเปิด
การเสวนา : วันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติจริง และครั้งที่แล้วเราได้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติจริ งของ
ต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติจริงของโรงเรียนค่อนข้างใหญ่ การเสวนาครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติจริง ที่
สะท้อนโรงเรียนสวนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตก็เป็นแบบหนึ่ง การเสวนาที่
จะเริ่มต้นต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียนในอาเซียนที่ทางครูได้ส่งให้เราโดยตรง และ
เราได้เปิด Zoom คุยกับครูไปแล้วประมาณ 7-8 คน มี 4-5 ประเทศ จึงขอเรียนเชิญ ดร.จุฬากรณ์
มาเสถียรวงศ์ จากสถาบันรามจิตติ นำเสนอการเสวนาเป็นลำดับแรก

• การปฏิบัติระดับโรงเรียนในอาเซียน
ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : ได้นำเสนอการเสวนาครั ้ง นี้ ว่า
ด้วยการปฏิบัติจริงของครูอาเซียน จากประสบการณ์และแง่คิดของ
ครู ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี ใ นอาเซี ย น 4 ประเทศ คื อ
1. เวียดนาม 2. สปป.ลาว 3. บูรไน 4. อินโดนีเซีย ในกรณีของการ
เปิดโรงเรียนหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประเทศเวียดนาม :
• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง (PMCA 2015) รองผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย
• ครูฟาน ถิ หนือ (PMCA 2017) ทำงานงานสังคมด้านเด็กยากจน และที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาความสามารถพิเศษ เจียน เล กวี๋ โดน
• ครูเลทันเลียม (PMCA 2019) ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลาม เมือง
เฮ่ายาง ซึ่งชนเผ่าฮิมลาม ก็คือชนกลุ่มน้อยชาวกัมพูชาในเวียดนาม

แนวทางการเปิดโรงเรียน 3 ระยะ
ระยะ 1 : สัปดาห์แรก เตรียมความพร้อม ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมสถานที่
ความสะอาด สุขอนามัย และการเว้นระยะห่าง
ระยะ 2 : สัปดาห์ที่ 2 ทบทวนความรู้ จากที่เรียนอยู่ที่บ้าน และใช้การสอน online หรือ
on-air ทีวี วิชาที่สอนผสมการ online คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญ
ที่ใช้สอบเรียนต่อของนักเรียน ส่วนวิชาอื่น ๆ หลากหลายวิธีสอนตามสภาพจริง โดยให้ครูยืดหยุ่น
การสอนตามสภาพพื้นที่ได้

ระยะ 3 : สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป ให้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนปกติ ซึ่งในระยะนี้จะ
เห็นได้ว่าทางโรงเรียนไม่มีการใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างแล้ว และพยายามให้ครูทำ
ห้องเรียนเข้าสู่สภาวะปกติให้ได้มากที่สุด เพื่อให้จบตามเทอมการศึกษา โดยเน้นจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง อิงแนวทางการปรับลดเนื้อหาและเวลา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเด่น : การออกแบบการเรียนรู้ใหม่
จุดเน้นของเวียดนามที่น่าสนใจ คือ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า “Giảm
Tải” หรือ“ลดโหลด”คือ ลดเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรในเทอมนี้ ปรับลดเนื้อหาการ
สอนให้กระชับ ลำดับความสำคัญที่ต้องเรียนในห้องเรียน สิ่งไหนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ก็ ทำได้เ ลย
สัดส่วนเนื้อหา (เข้ม-แต่น้อย) คือเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่ยังต้องเรียนกับครู แต่เนื้อหาไหนในบางบทที่
ข้ามไปได้ก็ข้ามไปได้เลย จุดเน้นคือให้เด็กทำกิจกรรมปฏิบัติให้มาก (เด็กลงมือทำให้มาก) เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูร่วมติดตามและดูแล
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในการปฏิบัติจริง การลดเวลาในห้องเรียน
โดยมีครูให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินด้วยกันกับครูและนักเรียน เด็กต้องได้การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ชี้ชัดวัดได้ (ตามระดับชั้น)
จุดเน้นตรงนี้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง จะมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเรียน
การสอนตามเนื้อหาและการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก บางเรื่องก็มาปรึกษาครู แต่บางเรื่องเด็กจะ
ลงมือทำกิจกรรมเอง แล้วเขียนรายงานหรือจัดทำกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านเป็น คลิป
วิดีโอก็ได้ หรือผ่านเป็นภาพวาดก็ได้ จากล่องรอยการเรียนรู้ที่ผ่านผลงานของเด็กส่งกลับมาที่ครูก็
ได้ ตัวอย่างเด็กเล็กจะเน้นเรียนรู้ตามวัย ตามธรรมชาติจากกิจกรรมที่เขาเรียนแล้วค่อยเชื่อมโยงสู่
การวัดผลจริงในห้องเรียน
ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้เรียนมีเวลาในการทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่จำเป็น โดยสนับสนุน
การร่วมกิจกรรมคลับ/ชมรมนักเรียนเพิ่ม และเพิ่มคลับสำหรับการ enrichment learning
ตัวอย่างครูเลียม มีคลับเด็กชนเผ่าโดยเฉพาะเพิ่มเสริมการเรียนรู้ทดแทนตอนปิดเรียนและ
เด็กอยู่ห่างไกลโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี

ครูยุง มีโรงเรียนที่เด็กเรียนรู้เรื่องโลก (โรค) ในยุคโควิด-19 (พรมแดนประเทศ-พรมแดน
ความรู้) และแพร่กระจายของโรคระบาด
ตัวอย่างการลดภารการเรียนการสอน (ในเวลา 10-11 สัปดาห์ ) เช่น ตัวอย่างแผนผัง
ระยะเวลาการเรียนการสอนของเทอม / ปีการศึกษา 2562-2563 (ค.ศ.2019-2020) เปิดเรียน 4
พฤษภาคม 2563 ถึงวันสุด ท้า ย 11 กรกฎาคม 2563 ( ประมาณ 10-11 สัปดาห์ ) สิ้น สุ ด ปี
การศึก ษา คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชั้น ป.1 (วิชาคณิตศาสตร์ - วิชาภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ)
ครูออกแบบรายละเอียดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงทั้ง
ระดับนโยบาย (เขตพื้นที่) โรงเรียน ตลอดจนครูผู้สอนที่จะทำอย่า งไรให้เ ด็ก ที่จบชั้น อย่างมี
คุณภาพ ตามหลักสูตร Giảm tải ในสถานโควิด-19 นี้ ตลอดจนผ่านพ้นและสอดรับปฏิทินใหม่ ปี
การศึกษา 2563-2564 (ค.ศ.2020-2021)

สปป.ลาว :
• ครูคำซ้อย วงสัมพัน (PMCA 2015) ทีป่ รึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวง
เวียงจันทน์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่าสองพันคน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก (PMCA 2017) ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวง
เวียงจันทน์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณร้อยกว่าคน ตั้งอยู่ชานเมืองเวียงจันทน์
• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด (PMCA 2019) โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวง
พระบาง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มาก เพราะมีนักเรียนเกินกว่าสามพันคน เป็นโรงเรียนประจำ
จังหวัด

แนวทางการจัดการ :
ระยะ 1 : เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นระยะการเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียน
ระยะ 2 : เดือนมิถุนายน 2563 เป็นระยะการสอนเต็มรูปแบบที่เข้าส่าภาวะปกติ

การเว้นระยะห่าง :
สปป.ลาว มีแนวทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายหลักคือการเว้นระยะห่า ง แต่ยังคงใส่
หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนน้อย ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ โดยรับประกันที่นั่งของนักเรียนให้มีระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป ถ้าห้องเรียนใดมี
จำนวนนักเรียนกว่า 30 คนขึ้นไป ให้แยกออกเป็น 2 หรือหลายห้อง และจัดสอนอย่างเหมาะสม
สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ม ีจำนวนนัก เรียนมาก ให้แต่ละชั้นเรียน
ผลัดเปลี่ยนวันเรียน เพื่อรับประกันที่นั่งเรียนของนักเรียนให้มีระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป ถ้าห้องเรียน
ใดมีจำนวนนักเรียนกว่า 30 คนขึ้นไป ให้แยกออกเป็น 2 ห้อง หรือหลายห้อง และจัดสอนอย่าง
เหมาะสม รายละเอียดดังนี้

การแบ่งชั้นมาเรียน :
สปป.ลาว ได้มีมาตรการจัดแบ่งเวลาให้นักเรียนมาโรงเรียน เลิกหรือพักการเล่นของเด็ก
นักเรียน และเลิกเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้แตกต่างกัน และให้มีระยะเวลาห่างกัน 15 นาที
ประถมศึกษาปีที่ 1,4 มัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 เข้าเรียนในวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 มัธยมศึกษาปีที่ 2,6 เข้าเรียนในวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์
ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 4,7 เข้าเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ส่วนกรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากก็แบ่งการเรียนเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ด้าน
การเรียนการสอนก็เป็นตามปกติ โดยเฉพาะโรงเรียนของ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก ก็มีการใช้เครื่องมือ
การจัดบทเรียนเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์แห่งชาติลาวเข้ามาช่วย

บรูไน (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม) :
ครู ใ หญ่ ฮ าจะฮ์ นู ร เลี ย ฮ์ บิ น ติ ฮาจี อั ส ปาร์ (Dayang Hajah Noorliah Binti Haji
Aspa) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2019 โรงเรียมลัม กานัน จารัล 49 ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วม
ระหว่างเด็กการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ได้มีมาตรการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงของการปิดโรงเรียน ได้ให้นักเรียนทำการเรียนบ้านโดยเรียนทางไกล
ในระหว่างนี้ ครูได้เตรียมความพร้อมในการจัดการด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน เพื่อเตรียมการเปิด
โรงเรียน และให้ครูมาทำงานที่ดรงเรียนทุก 2 สัปดาห์สลับกับการทำงานที่บ้าน เพื่อจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนการสอน ได้ให้นักเรียนเรียนที่บ้านโดยวิธีการสอน online ทางโรงเรียน
ติดตามและสื่อสารกับผู้ปกครอง และประเมินร่วมกับครูเ ป็นระยะ โดยมี ชุดการเรียนรู้ที่บ้าน
“Home learning pack” พ่อแม่มารับชุดการเรียนรู้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กับคำแนะนำการดูแล
ช่วยเหลือจากครู โดยเฉพาะชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

แต่ในขณะนี้จะเปิดเรียนสำหรับนักเรียน ป.6 ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ PSR
ในเดือนตุลาคม 2563 (เป็นช่วงเปิดเทอม 2 มิถุนายน - 10 ตุลาคม 2563) ส่วนของ ป. อื่น ยังคง
ใช้การเรียนที่บ้าน โดยใช้ online ในการช่วยการเรียนการสอน แต่ทุกคนจะมีครูดูแล
สรุปภาพรวมของการเตรียมการ ประกอบด้วย การอำนวยการภาพรวมสำหรับครู และ
บุคลากรสนับสนุน การเตรียมตารางสอน และตารางปฏิบัติงานการดูแลนัก เรียน การจัดการ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เตรียมครูด้านการเรียนการสอน การสื่อสารประสานความร่วมมือกับพ่อแม่
และการทบทวนประเมินการทำงานในช่วงเปิดเรียน

อินโดนีเซีย :
ครูรูดี้ ฮาร์ยาดี (Mr.Rudy Haryadi) โรงเรียนมัธยมแบบผสมอาชีวศึกษาของรัฐ จิม าฮิ
(HMKN 1 Cemahi) เมืองบันดุง
ครูรูดี้ ฮาร์ยาดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนรู้ผ่า น E-learning โดยมีเว็บไซต์ที่
ออกแบบโดยโรงเรียนเป็นเครื่องมือ โครงงานปฏิบัติการ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้น
และนำเสนอผลงาน
ติดตามผู้เ รียนทั้งผ่านทางออนไลน์และโทรศัพท์ การดูแลเด็ก เป็นกลุ่ม รายบุคคล มี
Platform online สร้างการเรียนรู้ มีช่องทางสื่อสาร บันทึกข้อมูลและส่งงานของนักเรียน และ
ประเมินงานรายบุคคล
ครูจัดทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (ทำเป็นคลิปลดการ
บรรยายหน้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนสะดวกในการเรียนรู้เ ตรียมตัวก่อนเรียนจริงหรือสามารถ
กลับไปทบทวนบทเรียนได้
จัดทำเป็นตอนสั้น ๆ ให้กระชับ สื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ มีคู่มือปฏิบัติแนบท้ายเป็น
คำแนะนำสำเหรับเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ

รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเรียนรู้ได้ ครูต้องติดตามการปฏิบัติงานของเด็ก และการให้คำปรึกษา (ดู
ปัญหาที่เด็กขอคำแนะนำ) เด็ก ๆ เป็นผู้นำเสนอผลงานตนเอง ประเมินโดยครูดูผลงานเด็กเป็นราย
คน ส่วนผลงานรายกลุ่ม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์และประเมินร่วม
แต่อย่างไรก็ตาม การสอน E-learning ในสถานการณ์โควิด มีข้อจำกัดเรื่องสัญญาณ การ
ได้ม ีโอกาสมาพบปะเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ครูจึงต้องใส่ใจและมีแนวทางช่วยเท่าที่ทำได้ และ
เพิ่มเติมเมื่อตอนเปิดเรียน

จุดเน้นการเรียนรู้ :
คุณครูจะให้ความรู้เรื่องโควิด-19 เป็นเรื่องแรกก่อนจะทำการสอนในวิชาที่ตนสอน เพราะ
รัฐบาลได้กำหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าใจ
แนวทางการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนเรียน online ตามที่โรงเรียนได้จัดตารางการเรียนการ
สอน โดยรัฐบาลได้ให้อิสระในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะได้คะแนนพิเศษในการเรียน
online ส่ ว นภาคปฏิ บั ติ ที่ ครู ต ้ องสอน ครู จ ะมี ก ารออกแบบการเรีย นการสอนให้เ หมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
นักเรียนจะได้เกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน online และนักเรียนสามารถใช้
เพื่อศึกษาต่อหรือทำงานต่อในอนาคต

สรุปแง่คิดกรณีศึกษาจากครู : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
สำหรับประเทศเวียดนามดำเนินการตามมาตรการนโยบายลดโหลด “ลดเนื้อหา ลดเวลา”
สปป.ลาว เน้นเว้นระยะห่าง สุขอนามัย
บรูไน มองที่ระบบดูแลช่วยเหลือ ประกันความปลอดภัยและคุณภาพการเรียนรู้
อินโดนีเซีย เน้นเรียนรู้โควิด-19 สัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ในอนาคต
โดยสรุปคือการเน้นการปฏิบัติและการจัดการตามสภาพจริง และประเมินเป็นระยะ การ
จั ด การภาพรวม โครงสร้ า งและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ปลอดภั ย ตารางและการจัดการ
ปฏิบัติงานชัดเจน (ปฏิทินเชิงระบบ) ลดโหลด “ลดเนื้อหา ลดเวลา” ลดขนาดชั้นเรียน “แบ่งเด็ก”
20-25 คนต่อห้องเรียน ถ้าเกิน 30 คน แบ่งชั้นเรียนและสลับเวลาการมาเรียน โดยกำหนดเป็นวัน
ชั้นไหนมาวันไหน และแบ่งกลุ่มเช้าบ้าน
การวางระบบดูแลความปลอดภัยของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่ง สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ
มาก ทั้ง 4 กรณีวางกฎกติกาค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัย
และดูแลผู้เรียน
ครูคือบุคคลสำคัญในการดำเนินงานในช่วงวิกฤตินี้ ระบบการเตรียมความพร้อมครูจึงต้องมี
แนวทางที่จะเตรียมครูให้พร้อมทั้งใจและกาย และการสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้และ
ดูแลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ครู “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน” ได้โดยอัตโนมัติด้วยความรู้จักบริบทเงื่อนไข ทำให้ครู
จัดการที่ “ทำให้ง่ายใกล้ตัวเด็ก ทำได้จริง” สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริงของเด็กมากที่สุด
ห้องเรียนในมิต ิ ใหม่ New normal School นั้นเปลี่ย นไป มีทั้งห้องเรี ย น ณ “ฐาน
โรงเรียน” และ ณ “ฐานที่บ้าน” ทั้งสองพื้นที่นี้มีความหมายต่อการเรียนรู้ไม่น้อยไปกว่ากัน แต่
ต่างมีเงื่อนไขข้อจำกัดในด้านการจัดการการเรียนรู้ความสัมพันธ์และบรรยากาศรูปแบบใหม่ ทำ
อย่างไรที่จะให้การเรียนรู้จากทั้งสองแห่งสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดีต่อเนื่องได้
การเรียนรู้ Online หรือ Onsite ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนต้องการการออกแบบที่ดี มุ่งเน้นที่จะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตจริง

ความร่วมมือของครูและเครือข่ายพ่อแม่ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันเป็นพลังการ
ทำงานในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่ไม่มี คำตอบเบ็ดเสร็จ แต่เรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกั นเพื่อเป็น
บทเรียนในการทำงานต่อเนื่องต่อไป

• การปฏิบัติของโรงเรียนบริเวณตะเข็บชายแดน (ราชบุรีโมเดล)
ดร.กรุณา ปริปุรณะ : รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ของโรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนราชบุรี -เมียนมาร์ ซึ่งมีอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และ
อำเภอบ้า นคา เป็นอำเภอที่ติดชายแดนทางทิศตะวันตกของประเทศ มีโรงเรียนทั้งหมด 79
โรงเรียน ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเหล่านี้อยู่ในอำเภอจอมบึง เป็นโรงเรียนประถม เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส เป็นโรงเรียนมัธยม อีกครึ่งหนึ่งกระจายตัวกันอยู่ทั้งในอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (มจธ.ราชบุรี) ได้ทำงานกับกลุ่มโรงเรียน
เหล่านี้เป็นหลัก
โรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในจังหวัดราชบุรี มีทั้งหมดอยู่ 8 โรงเรียน
2 โรงเรียนเป็นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คือ ตะโกปิดทอง - บ้านถ้ำหิน อีก 4 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ. คือ สินแร่สยาม – บ้านห้วยผาก - บ้านท่ามะขาม - กลุ่มนักข่าว
หญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และอีก 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพฐ. คือ บ้าน
ตะโกล่าง – รุจิรพัฒน์
บริบทของโรงเรียนชายแดนมีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด คือครูจะเป็นคนต่า งถิ่นมาสอน
ดังนั้น ครูจะไม่ค่อยเข้าใจถึงบริบททางวัฒนธรรมและพูดภาษถิ่นไม่ได้ แล้วครูจะย้ายไป บ่อย ๆ
นอกจากนั้น โรงเรียนเหล่านี้จะมีครูไ ม่ครบชั้น หรือมีครบชั้นแต่ไ ม่ครบวิชา และขาดแคลน
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการศึกษา บางโรงเรียนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ส่วนทางด้านประชากร ก็จะมีคนกะเหรี่ยงเป็นส่วนใหญ่ และคนพวกนี้บางส่วนจะไม่มี
สัญชาติ นอกจากนั้นคนทั่วไปก็ขามเขตแดนได้ พวกนี้ก็จะมีโรคประจำถิ่นคือโรคไข้เลือดออก ที่น่า
ตกใจก็คือมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยไม่ดี คนก็ยากจน ขาดการศึกษา

ข้อค้นพบการทำงาน พบว่าอัตราการเรียนต่อ ป.6 จะมีประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อ
เรียนไปแล้วถึง ม.2 ก็จะออกไปอีก 6 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จะมีเด็กประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ ที่จบแค่
ประถมศึกษา และถ้าดูเด็กที่จบมัธยม 3 ก็จะไปเรียนต่อแค่ 83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเขาอยู่ ม.4 เขาก็
จะออกไปอีกประมาณ 11-35 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงมีเด็กที่เรียนจบแค่ ม.3 อยู่ประมาณ 38-52
เปอร์เซ็นต์ สาเหตุส่วนใหญ่ของการออกกลางคันก็คือความยากจน และออกไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
เมื่อโควิด -19 เข้ามาโจมตีเ มืองไทย เราก็คิดที่จะทำโรงเรี ยนในแบบ Home Based
Education คือนำโรงเรียนย้ายไปอยู่ตามหย่อมบ้านต่าง ๆ เราก็เลือกโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน
2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนก็คือ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) กับ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อดีตเป็นโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันอยู่ในสังกัด สพฐ.
และเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
อีก 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง แต่อยู่ชานเมืองคือ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 และ
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ถ้ามาดูโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 277 คน
มี 14 ห้องเรียน มีครู 13 คนรวมผู้อำนวยการโรงเรียน อัตราจ้าง 3 คน ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 1 คน
โรงเรียนนี้อยู่ในหมู่บ้านสุดท้ายที่ติดชายแดนเมียนมาร์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง
มีความยากจน มีอาชีพรับจ้างรายวัน หาของป่า ส่วนหนึ่งทิ้งเด็กไว้ในหมู่บ้านเพื่อไปทำไร่ในเมียน
มาร์ และนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ความยากจนของ กสศ. ถึง 77 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดใน 4 โรงเรียนนี้
พ่อแม่ส่งลูกมาเรียนเพื่อให้ลูกมีอาหารกิน ได้ของแจก และให้มีชื่อในระบบราชการเพื่อสิทธิใน
อนาคต แต่อัตราการเรียนต่อเนื่องค่อนข้างดี แต่พบว่าเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้มีจำนวนมาก
ส่วนโรงเรียนบ้านตะโกล่างก็มีลักษณะคล้ายกัน และโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีนักเรียน 756 คน มีห้องเรียน 26 ห้อง มีครู 21 คนรวมผู้อำนวยการ และมีอัตราจ้าง
8 คน เป็นนักเรียนชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากและยากจน การศึกษาต่อเนื่องก็ค่อนข้างน้อย เมื่อ จบ
ม.ต้นแล้วไม่เรียนต่อหรือออกกลางคันรวมกันถึง 40 เปอร์เซ็นต์ เด็กพวกนี้ก็ออกไปเป็นแรงงานไร้
ฝีมือ
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอ แต่ว่าเป็น โรงเรียนขนาด
เล็ก มีนักเรียน 91 คน มี 8 ห้องเรียนตามข้อบังคับ เป็นโรงเรียนอนุบาลถึงประถม 6 มีครู 5 คน
รวมผู้อำนวยการโรงเรียน อัตราจ้าง 3 คน แต่โรงเรียนนี้ค่อนข้างโชคดีที่เด็กไม่ค่อยยากจน ยากจน
ตามเกณฑ์แค่ 18 คน และพ่อแม่ของเด็กก็ดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างดี อัตราการเรียนต่อเนื่องก็ดี
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน 289 คน
มีครู 17 คนรวมผู้อำนวยการโรงเรียน อัตราจ้าง 4 คน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเดียวใน 4 โรงเรียน
ที่มีจำนวนครูมากกว่าจำนวนห้องเรียน แต่เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความยากจนตามเกณฑ์ของ กสศ.
45 เปอร์เซ็นต์ เด็กอยู่กับผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ พ่อแม่ที่เป็นหนุ่มสาวจะไปทำงานต่าง
พื้นที่ ระดับมัธยมศึกษามี ผลการเรียนต่ำ เนื่องจากสภาพความไม่พร้อมในการเรียน การเรียน
ต่อเนื่องมีอัตราค่อนข้างต่ำทั้งการเรียนต่อ ม.ต้น และเรียนต่อ ม.ปลาย
ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนตามหย่อมบ้านช่วงปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทางเราได้ใช้ “อาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน” หรือ อศม. ใน 4 โรงเรียน

แบ่งบ้านออกเป็น 52 หย่อมบ้าน และมี อศม. 23 คน โดยครูกับ อศม. ก็ไปเยี่ยมตามหย่อมบ้าน
ต่าง ๆ อศม.ได้มาจากบัณฑิตว่างงาน ได้มาจากนักเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเรียน และ
คนในพื้นที่ที่พูดภาษากะเหรี่ยงได้
อศม.มีหน้าที่ช่วยสอนการบ้าน ช่วยเตรียมสื่อการสอน ออกเยี่ยมนักเรียนขณะที่นักเรียน
หยุดเรียน ชวนทำกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การป้องกันโรคระบาด ความสะอาด
สุขอนามัย อาชีพ ทักษะชีวิต เป็นคู่คิดที่ปรึกษาของเด็ก ขยายความรู้สู่คนในหมู่บ้านทั้งด้านอาชีพ
และการใช้สื่อสมัยใหม่อย่างปลอดภัย
ลักษณะการสอนตามหย่อมบ้านของโรงเรียนกลุ่ม นัก ข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) มี อศม.
5 คน และแบ่งตามชั้นเรียน ชั้นอนุบาลกลุ่มหนึ่ง ป.1 กลุ่มหนึ่งถึง ป.6 โดยเน้นวิชาภาษาไทย วิชา
เลขคณิต ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ และดูแลสุขอนามัย ครูกับ อศม.ก็จะออกสอนในวัน จันทร์-พุธศุกร์ เวียนไปตามหย่อมบ้าน โดยใช้ศาลาหมู่บ้าน บ้านของนักเรียน
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ แบ่งกลุ่มตามชั้นเรียน มี อศม.3 คน ซึ่ง อศม.ในวันจันทร์
จะมาประชุมวางแผนกัน วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ จะออกไปสอนตามหย่อมบ้านทั้ง 3 หย่อม
บ้าน แต่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มในตอนเช้า แต่ในตอนบ่ายครูทุกคนก็เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนโดย
เวียนกันไป เพื่อให้ใบงานและอธิบายในสิ่งที่เด็กไม่เข้าใจ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ติดกับชายแดน แบ่งกลุ่มตามชั้นเรียน
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียน 756 คน จึงขอมี อศม.10 คน โดย อศม.จะสอนในวันจันทร์- พุธ-ศุกร์
ในวิชาภาษาไทย วิชาเลขคณิต วิชาวิทยาศาสตร์และทักษะอาชีพ โดยสอนตามศาสนสถาน เช่น
โบสถ์คริสต์ วัดพุทธซึ่งเอื้อเฟื้ออาหารกลางวัน และศูนย์วัฒนธรรม ค่ายทหาร
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 แบ่งกลุ่มตามชั้นเรียน มี อศม.5 คนสอนในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์
เน้นสอนวิชาภาษาไทย วิชาเลขคณิต วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้บ้านของนักเรียน ศาลาประชาคม
และร้านค้าเป็นที่สอน
การจัดการศึกษาหลังจากเปิดเทอมวันที่ 1 กรกาคม 2563 โรงเรียนเหล่านี้จะสอนอย่า งไร
3 โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กไม่มากนักจะนำนักเรียนกลับมาสอนในโรงเรียน โดยการขยายระยะห่าง
คือโรงเรียนนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) แต่มีข้อจำกัดคือห้องเรียนไม่พอและครูไม่พอ โรงเรียนวัด

รางเสน่ห์นครจันทร์ ก็มีข้อจำกัดคือครูไม่พอ ส่วนโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬ า 2 มีข้อจำกัด คือ
ห้องเรียนไม่พอ
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จะแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียนในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์
กลุ่มหนึ่ง และมาเรียนในวันอังคาร-พฤหัสบดี-เสาร์ อีกลุ่มหนึ่ง แต่การจัดการเรียนการสอนแบบนี้
มีข้อจำกัดคือครูต้องทำงานเพิ่มขึ้น นักเรียนมีเวลาเรียนที่โรงเรียนน้อยลง
แนวทางในการเปิดเรียน ขณะนี้ ได้กำหนดมาตรการทางสาธารณสุข การเข้าออกโรงเรียน
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเมื่อนักเรียน
ผู้ปกครอง ครู คนในหมู่บ้านเป็นบุคคลตามการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคหรือเป็นผู้ป่วย ส่วนการ
จัดการในโรงเรียน กำหนดวิชาเรียน แผนการเรียน แผนการใช้ห ้องเรียน แผนการจั ดที่นั่งใน
ห้องเรียน กิจกรรมต่าง ๆ การใช้พื้นที่อื่นนอกจากห้องเรียน และการทำความสะอาด
หน้าที่ของอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อศม.) เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว อศม.ก็ยังคง
ทำงานเหมือนเดิม แต่ มีหน้า ที่เ พิ่มขึ้น คือช่วยสอนในชั้นเรียน แต่ม ีห น้า ที่พื้นฐานในการสอน
การบ้าน ช่วยเตรียมสื่อการสอน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันที่นักเรียนหยุด ชวนทำกิจกรรมอื่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันโรคระบาด ความสะอาด สุขอนามัย ฝึกอาชีพและทักษะชีวิต
เป็นคู่คิดของเด็ก ๆ และขยายความรู้สู่คนในหมู่บ้าน เช่น อาชีพ การใช้สื่อสมัยใหม่อย่างปลอดภัย
เป้าหมายต่อไปคือการสร้างหน่วยพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสม เพื่อหลอมรวม
พลังครู อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.) สื่อและเทคโนโลยี สำหรับการศึกษาระดับพื้นฐาน
การฝึกและพัฒนาอาชีพ ด้วยการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมนถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาวิธีการเรียน การทดสอบ
การวัดและประเมินผล ผลิตและเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ของครู อศม. ผู้ปกครอง โดยใชหลักการทำงานร่วมสามภาคี คือ 1. โรงเรียน-ครู- นักเรียน 2.
ชุมชน-ผู้ปกครอง-นักเรียน 3. ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคสังคมและประชาคม
พัฒนาและส่งเสริม อศม. โดยทำงานทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้านในการสนับสนุนการทำงาน
ของครู ครอบครัวและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เด็กและเยาวชน และสร้าง “วังเด็กและ

เยาวชน” เป็นพื้นที่การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งทาง มจธ.ราชบุรี ได้เคยทำ
สำเร็จมาแล้วในจังหวัดน่าน

• การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ : โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยม 6 จึงมีเขตบริการที่กว้าง เพราะนักเรียน ม.4-5-6 ก็
จะมาจากชายแดน โรงเรียนมีอยู่สองแผนกคือแผนกประถมกับแผนกมัธยม ชั้นประถมมี 160 คน
ที่อยู่รอบโรงเรียน ส่วนมัธยมประมาณ 300 คนที่มาจากทั่วพื้นที่
ในช่วงแรกของการทำงานในเรื่องจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทาง
โรงเรียนได้ทำตามนโยบาย โดยในสัปดาห์ที่ 1-2 ในระดับชั้นอนุบาลถึง ม.3 ทางโรงเรียนจะใช้
DLTV ตามที่ สพฐ.กำหนด ส่วนระดับชั้น ม.4-6 ทางโรงเรียนใช้ online (Google classroom)

เมื่อเริ่มทำงาน ต้องเตรียมเอกสาร เตรียมวัสดุ เตรียมใบงานที่สอดคล้องกับ DLTV โดยใช้
เงินอุดหนุนโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ระยะแรกลงทุนไปเกือบสองหมื่นบาททั้งระบบ
หลังจากนั้นเริ่มเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงตามนโยบาย
ส่วนครูมัธยม ทางโรงเรียนได้ มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเรื่องของการใช้ Google
classroom ให้ถูกต้องและสามารถที่จะ online กับนัก เรียนและ two way ได้ นี่คือช่วงการ
เตรียมการระยะที่หนึ่ง
หลังจากนั้นก็เริ่มให้เอกสารใบงาน
เพื่อให้นักเรียนไปเรียนกัน แต่เมื่อสำรวจ
หลายบ้านก็พบความน่าเป็นห่วง เด็กบาง
คนไม่สามารถเรียนได้เ ลย เพราะที่บ้าน
ค่อนข้า งยากจน หรือเด็ก กลุ่ ม นี้ม ีสามพี่
น้องแต่ม ีม ือ ถื อเครื ่อ งเดีย ว จึงดู DLTV
ไม่ได้ นี่คือสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ที่
เราเผชิญในช่วงสองสัปดาห์แรก เด็กบาง
คนก็มีที่นั่งเรียนที่ดีหน่อยแต่ก็ยังไม่สภาพ
พื ้ น ที ่ เ รี ย นที ่ ดี เราพบว่ า ครู ย ั ง คงต้ อ ง
พยายามเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือและควบคุมดูแลให้เด็ก ๆ ได้เรียนตามที่
นโยบายต้องการ
มีครูบางส่วนที่สามารถเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้ แต่ก็พบปัญหาว่าเด็กในแต่ละหมู่บ้าน
มีหลากหลายชั้น ครูก็จะยุ่งยากในการจัดการศึกษา บางที่ ก็พบทั้งเด็กอนุบาลและ ม.3 ด้วย การ
เข้าไปติดตามงานหรือเข้าไปดูเด็กจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากในเชิงคุณภาพ
แต่การ online สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่มีเครื่องมือได้ พบว่าเราสามารถดูแลได้ทั้งหมด
จึงพบว่าไม่ค่อยมีปัญหา
ข้อค้นพบในระยะที่หนึ่ง เราพบว่าที่เราลงทุนไปสองหมื่นกว่าบาทกับทรัพยากรที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้กับเด็กไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไร เพราะว่าเด็กบางคนดู DLTV ได้ แต่พอเราแอบเข้าไปดูจริง ๆ

พบว่าเขาไม่ได้ดู ใบงานที่เราให้ไปหนึ่งอาทิตย์ พบว่าเด็กทำประมาณวันที่สี่ แล้ววันที่ห้ามาส่งครู
ส่วนวันที่เหลือเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากใบงานที่เราให้ไป จึงเป็นเพียงเศษกระดาษ จึงไม่คุ้มค่า
สำหรับเด็กที่ online ได้ ก็พบว่าผู้ปกครองและนักเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เ น็ตมากขึ้น
ที่สำคัญเนื้อหาที่เด็ก ๆ เรียนตาม DLTV ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แต่ก็มีข้อที่ดีคือ
ผู้ปกครองให้ความสนใจการเรียนของลูกมากขึ้น
ส่วนครูที่เข้าไปปฏิบัติ งานในหมู่บ้านที่ติดชายแดนก็มีความเสียง เพราะจะถูกเพ่งเล็งจาก
ผู้ค้ายาเสพติด โดยพบว่ามีท่าทีที่แปลก ๆ ต่อครู
คณะครูก็มีการปรับแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหม่จากที่ได้พบข้อปัญหา โดยพบว่า
เด็กสามารถเข้ามาที่โรงเรียนได้โดยไม่ลำบาก
นัก จึงได้ประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนและ
เห็นด้วยที่จะเข้ามาพบที่โรงเรียน ก็เลยสลับ
กลุ่มนักเรียนมาพบกันที่โรงเรียนในเวลาสั้น ๆ
โดยกลุ่ม ไม่ใหญ่ เช่น วันจันทร์จะมีชั้นเด็ก
ป.1 กับ ป.4 มาที่โรงเรียน พอมาถึงเราก็แยก
เด็ ก ป.1 ออกเป็ น สามกลุ ่ ม โดยให้ ค รู
ป.1-2-3 เข้าไปดำเนินการ ส่วน ป.4 ก็ให้ครู
ป.4-5-6 ดำเนินการ
ส่วนเนื้อหาใหม่ เราบูรณาการการเรียนรู้ลงมาเหลือสามกลุ่มวิชา คือกลุ่มภาษา เพราะว่า
เด็กว่าเป็นเด็กชาวเขา กลุ่มคณิตศาสตร์ และกลุ่มบูรณาการซึ่ งบูรณาการเน้นโควิดศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์กับปัจจุบันที่เขาเผชิญอยู่ เด็กจะต้องเรียนรู้ว่าโควิดคืออะไร ผลกระทบ
ต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร และเราจะต้องป้องกันและปฏิบัติตนเองอย่างไร เราเน้นทักษะ
การเรียนรู้มากกว่า เน้นให้เด็กรู้จักการตั้งคำถาม สืบค้ นจากชุมชน ออกแบบสัมภาษณ์ และสรุป
ความรู้ส่งครู และนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาของนักเรียนเอง
ส่วน ม.ปลายก็สลับกลุ่มเช่นเดียวกัน มีการสลับชั้น ม.1 ม.3 ที่มาสลับวันมาเพื่อให้กระจาย
เด็กอยุ่ในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งก็ได้ผลดี การเข้ามาเรียนในโรงเรี ยน ทำให้เรามีโอกาสในการ

เตรียมตัวเด็กรายคนก่อนมีการเปิดเรียนจริง มีการคัดกรอง มีการเตรียมพื้นที่รองรับการเปิดเรียน
จริงและสามารถที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ไม่หลุดจากที่เราต้องการ ใช้เวลาครึ่ง
วันเท่านั้น แล้วผู้ปกครองก็มารอรับกลับไป และเด็ กที่นั่งอยู่ในโรงเรียนก็จะให้นั่งกระจายตัวตาม
จุดต่าง ๆ และครูดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ข้อค้นพบที่เ กิดขึ้นในช่วงหลังนี้พบว่าเด็กมีการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น โรงเรียนได้ม ีโอกาส
ตรวจสอบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริง ๆ เราสามารถลดต้นทุนการทำงานของครูมากขึ้น
ในเรื่องของเวลา การเดินทาง ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือการออกแบบ
การเรียนรู้ใหม่มากขึ้น พบว่าในระดับมัธยมได้บูรณาการวิชาสังคมศึกษากับวิชาภาษาไทยเข้า
ด้วยกัน โดยใช้โควิ ด ศึกษาเป็ นเนื้ อ หาใน
การศึกษา แต่ว่าครูภาษาไทยก็ดูการฟังพูด
อ่านเขียนให้มากขึ้น หรือวิทยาศาสตร์กับสุข
ศึ ก ษาก็ เ ริ ่ มในการบูร ณาการร่ ว มกั น ครู
วิทยาศาสตร์ก็จะสอนเรื่ องไวรัส เรื่องเซลล์
ต่าง ๆ ของกลุ่มชีววิทยา ส่วนสุขศึกษาก็จะ
ดูเรื่องของการดูแลและป้องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัสโควิด และที่สำคัญเนื้อหาที่เรียนรู้ก็
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เราพบว่า
เด็กบางคนยังไม่ค่อยตระหนักนักตามประสา
เด็ก จึงถือโอกาสนี้จะให้เขาได้รู้ว่า เป็นเรื่อง
ที่เขาจะต้องดูแลและป้องกันตนเอง นี่เป็นประเด็นภาพรวมของโรงเรียนที่เกิดขึ้น
ส่วนที่เป็นบทเรียนหนึ่งของผู้บริหารก็คือว่า การดำเนินการแบบนี้จะมีผู้บริหารหลายคนที่
ค่อนข้างกังวลกับวิธีการตัดสินใจ เพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ยอมเปิดเรียนและยังกังวลอยู่ว่าจะผิด
พระราชกำหนดไหม
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของวิชาการมอบหมายงานที่บ้านยังดำเนินการกันอยู่ เพราะว่า
ช่วงที่เราสอนครึ่งวัน ภาคบ่ายเราจะมอบกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ หรือกลุ่มงานประดิษฐ์งานช่าง

ให้เ ด็ก ไปปฏิบัติการที่บ้านของตนเอง เช่น
เรื่องของการปลูกพื ชเอาไว้ใ ช้ ในบ้า นของ
ตนเอง การผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะให้
ชุมชนหรือการออกแบบการดำเนินชีวิตที่ดี
มากขึ้น
สิ ่ ง ที ่ เ ตรี ย มการต่ อ เนื ่ อ งจากสิ่ ง
เหล่านี้ก็คือ เราพบว่าเด็ก ม.ปลายมีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนมากขึ้น ถ้าเปิดเรียนจริง ๆ แล้ว จำเป็นจะต้อง
สลับมาเรียนเหมือนเดิม จึงหาจุดกระจายสัญญาณเคลื่อนที่แล้วใส่อินเทอร์เน็ตให้เ ขามาเรียนรู้กัน
จริง ๆ
มีปัญหาเรื่องการเดินทางของนักเรียนบางส่วนที่ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากโรงเรียน
แต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็พร้อมที่จะมาส่งและพบกลุ่มเล็ก ๆ ที่โรงเรียน
ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนวางแผนไว้ว่าจะเปิดได้ทุกชั้นโดยพยายาม
รวมเนื้อหาที่สอดคล้องกันให้เป็นวิชาเดียวกัน ลดกิจกรรมหน้าเสาธงให้สั้นลงและกระจายนักเรียน
ให้มายิ่งขึ้น ปรับการเข้าแถวเป็นรายช่วงชั้น และปรับกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดไม่ให้มีลักษณะ
เรียนกันเป็นกลุ่มใหญ่ รวมทั้งการปรับกิจกรรมในชั่วโมงพลศึกษาจากที่เน้นลงปฏิบัติในสนาม การ
ปะทะกัน การพบกัน ก็จะเน้นไปที่การดูแลสุขอนามัยเกี่ยวกับสุขศึกษามากขึ้น และจะงดการเดิน
เรียน เพราะการเดินเรียนเท่ากับการเปลี่ยนพื้นที่นั่งซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่า ย เพราะเดิม
เป็นการเดินเรียนจึงงดการเดินเรียน และลดเวลาพักเที่ยง ให้หย่นระยะเวลาให้สั้นลงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เด็กได้มาเจอกันแบบกระโดดโลดเต้นกอดคอกันมากขึ้น รวมทั้งการรับประทานอาหารกลาง
วันที่จะต้องเตรียมภาชนะรายบุคคล ทั้งกระบอกน้ำทั้งจานข้าวหรือว่ากล่องข้าวที่ เด็กจะต้องนั่ง
รับประทานข้าวให้มีการแยกกัน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ในช่วงที่ผ่านมาและ
มีแผนที่จะทำการเตรียมการต่อไป

ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ : อยากสนับสนุนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย ที่เราจัดการเรียนรู้แบบ online โดยใช้ Google classroom
เป็นระบบของ Learning management ซึ่งเป็นแนวทางที่ค่อนข้า งดีมาก แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่อง
ทรัพยากรของนักเรียนที่ครูเ ล่าให้ฟัง อยากมีคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องของการบริห าร
ทรัพยากร โดยทั่วไปเราค้นพบว่าเวลาที่นักเรียนเรียน online เขาไม่สามารถติดตามสาระเนื้อหา
ได้นาน อย่างมากไม่เ กิน 15 นาที ซึ่งในช่วงเวลา 15 นาทีจึงเป็นเวลาทองโดยทั่วไปของการ
online classroom จึงขอแนะนำผู้สอนให้ จัดทำเนื้อหาครั้งละไม่เกิน 10 นาที จะเป็นเวลาที่
เหมาะสมที่นักเรียนได้เรียนรู้ เพราะหากทำเนื้อหาที่เกินกว่านี้ นักเรียนก็จะยากลำบากที่จะดาวน์
โหลด VDO เหล่านี้ เพื่อนำไปเรียนรู้ เพราะเขาจะ online live แบบ 3 ชั่วโมงนั้นเป็นไปไม่ได้
คุณครูที่บูรณาการแล้ว ถ้าอยากทำให้เหมาะสมในช่วงที่ยังปิดเทอม อยากแนะนำให้คุณครู
เริ่มอัด VDO เป็น clip สั้น ๆ และเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการเนื้อหาที่จำเป็น อาจจะส่งเป็น
ชุดให้เด็กไปดูได้ที่บ้าน อันนี้อาจจะทำให้การบริหารทรัพยากรได้ดีขึ้น
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณครูที่พยายามที่จะบูรณาการการเรียน ซึ่งอาจเป็นสิ่งใหม่ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนสามารถจัดทำเนื้อหาบูรณาการตามบริบทชุมชนของนักเรียน นี่เป็น
สิ่งที่ทำให้วิกฤติเป็นโอกาสที่เราสามารถทำในสิ่งที่ดีไ ด้ ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ดีได้ในอนาคต จึง
อยากให้คุณครูดำเนินต่อไป

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ : มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเป็น อศม. ได้นั้นต้องเป็นจากใจ และสิ่งที่
สะท้อนออกมาจาก 5 โรงเรียน คิดว่ามาจากใจที่ต้องการสร้างนวัตกรรม
สิ่งหนึ่งที่จะขอสะท้อนก็คือความเหมือนของแต่ละโรงเรียน แต่สิ่งที่เป็นศูนย์รวมของทั้ง 5
โรงเรียนเป็นบริบทที่ท้าทายทุกที่ ซึ่งเห็นว่าหลาย ๆ โรงเรียนเริ่มทำก่อนในอาทิตย์แรก เมื่อพบ
ปัญหาก็นำมาประชุมกันแล้วทำต่อไป คื อทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วย จึงเป็นแนวที่ดีในการนำไปเป็น

ตัวอย่าง ว่าไม่มีรูปแบบที่ดีพร้อมสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำไปด้วยและเรียนรู้ไปด้วยอย่า งที่ 5
กรณีที่ 5 โรงเรียนที่ได้ทำ
อีกประเด็น คือสังเกตวิธีการยืดหยุ่นของหลักสูตร ตรงนี้ชอบมาก เพราะว่าได้ฟังเวที นี้มา
สองสามครั้ง ทุกคนจะห่วงเรื่องหลักสูตรว่าจะสอนอะไรอย่างไร แต่วันนี้ได้โจทย์และได้คำตอบเลย
ตั้งแต่ที่ ดร.จุฬ ากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ให้ดูของเวียดนาม และ สปป.ลาว รวมทั้งที่ 5 โรงเรียน
บางอย่างต้องนำมารวบรวมเนื้อหาการเรียนใหม่และใช้เฉพาะที่จำเป็น ซึ่งบางครั้งก็ยากเช่นกันว่า
จะเลือกอย่างไร ซึ่งบางที่เราต้องมานั่งคิดและสร้า งมุมใหม่โดยดึงสิ่งที่สำคัญออกมา เมื่อเห็น
ตัวอย่างที่เป็นบริบทของทั้ง 5 โรงเรียนโดยเฉพาะความยืดหยุ่นในหลักสูตร จึงอยากให้ทุกท่าน
พิจารณาตรงนี้
ประเด็นสุดท้าย คือ อศม.เองก็ต้องเสริมพลัง จะทำอย่างไรที่จะมีกลไกที่จะเสริมพลัง อศม.
ซึ่งผู้บริห ารและครูอาจจะต้องสะท้อนกลับมาให้ทางหน่วยงานที่จะช่วยเสริม ได้ อาจจะเป็น
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่ช่วยกันอยู่ อาจจะช่วยอบรมหรือช่วยเสริมแรงให้ก ับ อศม. เพราะ
ไม่เช่นนั้น อศม.ก็จะขยายได้ไม่เต็มที่

รศ.ดร.ชวิน จันทเสนาวงศ์ : ต้องขอชื่นชมทุกท่าน และเมื่อดูจากสภาพแวดล้อมแล้วที่
ทรัพยากรที่โรงเรียนมีนั้นย่อมน้อยกว่าโรงเรียนอื่นในเมือง จึงข้อแนะนำสั้น ๆ ที่ดูเหมือนว่าโชคดี
ในโชคร้ายนิดหน่อยคือโรงเรียนที่เราพูดถึงนั้นที่มีขนาดเล็กและเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจำนวนนักเรียนมีไม่มาก ซึ่งเป็นมุมหนึ่งที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะไม่มีปัญหา

• การปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ศิรินนท์ ลัดดากมลบุญเชิดชู : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ จ.นครปฐม มีนักเรียนสองระดับคือ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มี
นักเรียนทั้งหมดประมาณเจ็ดร้อยกว่าคน และขอนำเสนอกระบวนการ 4 ระยะในการดำเนินการที่
มีความต่อเนื่องกัน

ระยะที่ 1 เป็นระยะ
ของการสำรวจความพร้อม
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร เ ร า มี
กลุ่ม เป้าหมายที่สำรวจอยู่
2 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม อาจารย์
และผู้ปกครองทั้งสองระดับ
จึงตรงนี้เราให้ความสำคัญ
มากของการดำเนินการกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเรา
ในส่วนอาจารย์ทั้งสองระดับที่ต้องสำรวจคือการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะต้องมี
ในการจัดการเรียนการสอน online สำรวจในเรื่องของความพร้อมในความเข้าใจการจัดการเรียน
การสอน online และความพร้อมในความต้องการที่จะให้ทางโรงเรียนสนับสนุน โดยสำรวจความ
พร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสำรวจของเรื่องบุคคลที่จะมี ส่วนร่วม
ของการเรียน online ด้วย รวมถึงความคิดเห็นที่ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งข้อมูลจากระยะที่
1 จะนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากทีเดียว
ระยะที่ 2 เป็นระยะของการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารและอาจารย์ทั้ง 2 ระดับ นักเรียนและผู้ปกครอง ถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้ว เรา
จะนำไปสู่การดำเนินการที่มีคุณภาพ ดังนั้นในกลุ่มของอาจารย์ สิ่งที่เราได้มีการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน online ให้อาจารย์ในโรงเรียนได้ตระหนักว่าการจัดการเรียนการ
สอน online มีความสำคัญจริง ๆ ในสถานการณ์ในตอนนี้และในอนาคต และอาจารย์ทุกคน
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน New Normal School ของการเรียนการสอนของตนเอง และ
ให้อาจารย์เข้าใจว่าเขาจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับผู้เรียนของตัวเขาเอง
ที่จะเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการกับผู้เรียนของเขา ก็เลยมีความจำเป็นในเรื่องของการประชุม
และจัดอบรมในหัวข้อ “ห้องเรียน online เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่
ได้มาจากระยะที่ 1 ด้วย

ในส่วนของผู้ปกครอง เรามีการประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างทีมผู้บริหารและตัวแทน
สมาคมผู้ปกครอง ซึ่งตรงนี้ทางสมาคมผู้ปกครองจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีม ากในการที่จะนำ
เป้าหมายของโรงเรียนและนำทิศทางการดำเนินการของโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครองท่านอื่น ๆ และอีก
หนึ่งช่องทางที่เราได้มีสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารผ่านช่องทาง online ของ
โรงเรียน เช่น facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียน ล่า สุดมีการจัดทำเป็น clip VDO บอกเล่า
เรื่องราวให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการเรียนการสอน online มีความสำคัญอย่างไรกับเขาขณะนี้ และ
จะมีการชี้แจงข้อมูลผ่านการปฐมนิเทศ online
ระยะที่ 3 เป็นระยะของการเรียน online เพื่อที่จะเตรียมความพร้อ มซึ่งเป็นระยะที่
ดำเนินการอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ระยะนี้เราเตรียมความพร้อมมี 2 ประเด็น คือ ประเด็กแรก
เราเตรียมความพร้อมของเรื่องการเรียน ในเรื่องของการปรับตัว เนื่องจากว่าในสถานการณ์โควิด
ขณะนี้ เด็ก ๆ ไม่สามารถที่จะมาเรียนภาคฤดูร้อนในโรงเรียน ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมการ
เรียนรู้ หรือสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนได้ ดังนั้นประเด็นแรกที่เราเตรียมความพร้อม
คือในเรื่องของการเรียน วิชาการและการปรับตัว
อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่เราจะต้อง
จัดการเรียนรู้แบบ online ดังนั้นถ้าในอนาคตสถานการณ์โควิดอาจจะมีระรอกสองเข้ามา อาจจะ
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน
ก็จะมีประสบการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ online อยู่แล้วก็จะ
เป็นฐาน
ในระยะที่ 3 นี้ สิ่งที่เราดำเนินการคือ อาจารย์ทุกท่านจะต้องทำ VDO online และเป็น
VDO ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ซึ่ง VDO ตรงนี้มีการตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาจากทีมวิชาการ
ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ และ VDO นี้จะแขวนเอาไว้เพจซึ่งเป็นกลุ่มปิด
เนื้อหาการเรียน online เราจะมีการแบ่ง อ.1-3 มีสามหมวดในการจัดการเรียนรู้ แบบ
online และเป็นการแนะนำคุณ ครู แ ละห้ องเรี ย น การเตรียมความพร้ อมในการเรีย นแต่ ล ะ
ระดับชั้น และกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่ ป.1 เรามุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็ นการ
ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ส่วนของ ป.2-5 ก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และความรู้เบื้องต้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ แต่ ป.6 ก็จะมีความแตกต่างจากชั้นอื่น เนื่อ งจากต้อง
มุ่งเน้นของเนื้อหา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ดังนั้น ป.6 จะมีทั้ง VDO
online และจะมีการสอนแบบ Live สด โดยครูจะใช้โปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft
Team และโปรแกรม Google meet โดยครูจะวิเคราะห์ว่าโปรแกรมไหนที่จะเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในลักษณะไหน
ระยะที่ 4 การวิเคราะห์แนวทางการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
รูปแบบที่ 1 การเรียนแบบ online ในระดับปฐมวัยได้จัดลำดับความสำคัญกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม การจัดตารางเรียบน online เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ และ
จัดตารางเรียนเป็น VDO online กิจกรรมละไม่เกิน 30 นาที วันละ 2 กิจกรรม จัดทำข่าวสารการ
เรียนที่ระบุกิจกรรมอีก 4 กิจกรรมในลักษณะบูรณาการให้ผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนที่
บ้านตามหน่วยการเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านข่าวสารการเรียนรู้
การเรียนแบบ online ในระดับประถมศึกษาได้จัดลำดับความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดตารางเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ เป็นหลักในตารางการเรียน และเรียนวิชาการงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา เป็นการบูรณา
การร่วมกันผ่าน VDO และชิ้นงาน การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft
Team และโปรมแกรม Google meet และสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านช่องทาง line ของห้องเรียน
รูปแบบที่ 2 การเรียนแบบผสมผสาน แบบปกติ (Onsite) และ online ในระดับปฐมวัย
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมเสริม ประสบการณ์และ
กิจกรรมสร้างสรรค์อีก 4 กิจกรรมหลักบูรณาการผ่านกิจกรรมที่บ้านของนักเรียน จัดนักเรียนใน
ห้องเรียนเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเลขคู่และกลุ่มเลขคี่ เพื่อสลับวันมาโรงเรียนดังนี้ วันจันทร์ -อังคาร
เลขคู่ วันพุธ-พฤหัสบดี เลขคี่ ส่วนวันศุกร์ นักเรียนเลขคู่และเลขคี่สลับกันมาเรียน จัดทำข่าวสาร
การเรี ยนรู้ที่ระบุกิจกรรมอีก 4 กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ ให้ผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมกันกับ
นักเรียนที่บ้านตามหน่วยการเรียนรู้

ในระดับประถมศึกษา จัดตารางเรียนตามปกติ 8 กลุ่มสาระ โดยลดจำนวนคาบและขยาย
เวลาในคาบเพื่อไม่ให้ตารางเรียนแน่นจนเกินความสนใจของผู้เรียน จัดนักเรี ยนเป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มเลขคูและเลขคี่ เพื่อสลับวันมาเรียน Onsite ที่โรงเรียน และเรียน online ที่บ้าน เพื่อสลับวัน
มาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้ วันจันทร์ -พุธ-ศุกร์ เลขคู่ วันองคาร-พฤหัสบดี-จันทร์ เลขคี่ จัดตารางให้
นักเรียนทั้งสองกลุ่มเพื่อเรียนตามตารางของตนเอง ในการเรียน online ใช้การสอนด้วยโปรแกรม
Zoom โปรมแกรม Microsoft Team โปรแกรม Google meet ตามตารางเรียน
รูปแบบที่ 3 การเรียนตามปกติ ในระดับปฐมวัย (Onsite) ให้นักเรียนมาเรียนทุก คนตาม
ตารางเรียนปกติของโรงเรียน จัดนักเรียนในห้องเรียน 2 กลุ่ม เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม โดย
จัดแบ่งครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการดูและนักเรียนเป็น
2 กลุ่ม (ใช้ห้องเรียนระดับประถม) และงดกิจกรรมหน้าเสาธง ปรับรูปแบบกิจกรรมพิเศษ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
ในระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนมาเรียนทุกคนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียน ใน
ระดับ ป.ต้น จัดนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 25 คน) เพื่อจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม ในระดับ
ป.ปลาย ใช้ห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารที่ปลอดภัยและสามารถจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง
ทางสังคมได้ และงดจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปรับรูปแบบกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียน
เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

อาจารย์รัฐดนัย บุตรพลับ : แนวปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
มัธยม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในประเด็นและที่มาของแนวคิดต่าง ๆ ก็มี
ลักษณะเช่นกันกับระดับประถมศึกษา ในการวางมาตรการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
เดือนกรกฎาคมนี้เป็น 3 แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ 1 School – based Learning เป็นลักษณะเปิดสอนปกติที่โรงเรียน ในกรณ
ที่สถานการณ์การระบาดอยู่สภาวะปกติและไม่มีการระบาด
แนวปฏิบัติที่ 2 Partially School – based Learning เป็นการเปิดสอนปกติที่โรงเรียน
ผสมกับการสอน online เป็นกรณีที่ยังมีการระบาดและยังมีมาตรการควบคุม
แนวปฏิบัติที่ 3 Hone-based Learning เป็นการเปิดสอน online ทุกรายวิชา เป็นกรณีที่
มีการระบาดสูงหรือมีการระบาดใหม่ระยะที่ 2
ทุกแนวปฏิบัติของโรงเรียนจะเฝ้าระวังและควบคุม ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และมาตรการสุขอนามัยตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
ณ สถานการณ์ขณะนี้ ทางโรงเรียนเลือกพิจารณาว่า วิชาใดบ้า งจะมี สัดส่วนการสอน
online และวิชาใดบ้างที่จะสอนที่โรงเรียน โดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) การคำนึงถึงธรรมชาติรายวิชา เช่น เน้น Content , เน้น Skills ฯลฯ เราจะ
พิจารณาร่วมว่าจะสอน online หรือการสอนที่โรงเรียน ประเด็น ช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ สำหรับ
มัธยมแบ่งช่วงวัยเป็นสองส่วนคือ ระดับช่วงอายุ 13-15 ปี ประมาณ ม.ต้น กับ ม.ปลาย
ประเด็นต่อมาคือรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งเป็นบริบทชั้นเรียนจริง และ
การนิเทศ การกำกับติดตาม การสำรวจความพร้อม และความต้องการจำเป็นของอาจารย์ผู้สอน
นักเรียนและผู้ปกครอง
การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงการเรียน online ของนักเรียนเมื่อต้องเรียน online
เป็นกรณีที่นักเรียนมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถเรียนผ่านระบบ online ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่อง
ของ Hardware , Sofeware หรือประเด็นอื่น ๆ ที่โรงเรียนวางมาตรการให้ความช่วยเหลือดังนี้
กำหนดการเรียนซ่อมเสริมในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือคาบซ่อมเสริมช่วงเย็นในแต่ละวัน เพื่อ

ชดเชยการขาดหายจาการเรียน online สำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัด และช่วงเวลาที่โรงเรียนจัด
เรียนซ่อมเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของทางโรงเรียนได้
การชดเชยเวลาเรียนให้เ ป็นไปตามโครงสร้างหลัก สูตรแกนกลาง ได้ก ำหนดคาบเรียน
เพิ่มขึ้นวันละ 1 คาบเรียน จากเดิม 8 คาบเรียนต่อวัน เป็น 9 คาบเรียนต่อวัน หมุนเวียนรายวิชา
ต่าง ๆ ให้ครบตามโครงสร้าง นักเรียนจะเรียนเกินกว่าเวลาตามโครงสร้างประมาณ 3-5 สัปดาห์
โรงเรียนจัดสำรองไว้สำหรับกรณีที่ต้องหยุดเรียนเพื่อชดเชยวันหยุดตามประกาศ ครม.และ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด
แนวทางการวัดและประเมินผล ได้ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาและกำหนดวิธีการวั ดและ
ประเมินผล ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีก าร เน้นการประเมินผลงานเชิ งประจัก ษ์ โดยค ำนึง ถึ ง
ระยะเวลาในการเรียน สัดส่วนและความพร้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และ
ทางโรงเรียนดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยวางมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
ส่วนการจัดที่นั่งเรียนในชั้นเรียน เว้นระยะห่างนักเรียนได้ 1.5 – 2 เมตร กำหนดจำนวน
ผู้เ รียน 30 – 40 คนต่อ ห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ห้องเรียนขนาดใหญ่กว่าห้องเรียน
ตามปกติ ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามสมควร โดยพิจารณาร่วมกับธรรมชาติผู้เรียนและ
พัฒนาการตามช่วงวัย
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.1-3) เรี ย นปกติ ที่
โรงเรียน 3 วัน และเรียน online 2 วัน เรียนห้องละ 30 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เรียนปกติที่โรงเรียน
2 วัน และ เรียน online 3 วัน เรียนห้องละ 40 คน ยกเว้นบาง
แผนการเรียน เพื่อเป็นการลดปริมาณนักเรียนต่อวัน เพื่อจัดสรร
พื้นที่ตามาตรการเฝ้าระวัง
การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมโรงเรีย น ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบูรณาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เป็นฐานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพือ่ หวังผลิกวิกฤติให้เป็น

โอกาส ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการของกิจกรรมโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
ประเด็นที่ 2 แนวปฏิบัติทางกายภาพ โดยให้นักเรียนและบุคลากรทุก คนสวมหน้า กาก
อนามัย (Mask) หรือสวมหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) ร่วมกับหน้ากากอนามัย
ขณะที่อยู่โรงเรียน มีจุดคัดกรอง เข้า -ออกบริเวณโรงเรียน กำหนดจุดคัดกรอง 2 จุด และปิด
ทางเข้า -ออกอื่น ๆ โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้า -ออก และได้
กำหนดเวลาผู้มาติดต่อกับโรงเรียนตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่ง
เป็นเวลาที่นักเรียนเข้าชั้นเรียนหมดแล้ว พร้อมทั้งงดการสแกน
นิ้วมือ งดกิจกรรมหน้าเสาธงธง และเรื่องสถานที่ต่าง ๆ ก็จะพ่น
ยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบ่อยครั้งในพื้นที่ที่นักเรียนมีโอกาส
สัมผัสมาก เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ในห้องน้ำ ราวบันได
เรื่องของการรับประทานอาหารกลางวัน ได้จัดเวลาพักกลางไม่ตรงกันเพื่อหลีกเลี่ยงความ
แออัดของนักเรียน ระหว่าง ม.ต้น กับ ม.ปลาย และขอความร่วมมือให้นักเรียนนำอาหารจากที่
บ้า นมารับประทานที่โรงเรียนแทน ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็มีการจัดอาหารบางส่วนให้
นักเรียนได้ซื้อรับประทาน และจัดผังที่นั่งโต๊ะประมาณ 80 ตัว แต่ละตัวนั่งได้ 3 ที่นั่ง ก็จะมีพื้นที่ได้
ประมาณ 300 คน

รศ.ดร.ชวิน จันทเสนาวงศ์ : มีข้อเสนอแนะในเรื่องของโรงอาหารเนื่องจากโรงอาหาร
เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพราะนักเรียนต้องเปิดหน้ากากเมื่อเวลารับประทานอาหาร ฉะนั้นความ
เสี่ยงก็จะเป็นความสะอาดและการระบายอากาศที่จะต้องระวัง ส่วนเรื่องการเรียนการสอนควร
เตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ ทั้งเรียน online ทั้งเรียนที่โรงเรียนต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้
ในทุกสถานการณ์ ถ้าเกิดพบผู้ติดเชื้อหนึ่งคนจะทำอย่างไร ถ้าพบผู้ติดเชื้อทั้งห้องจะทำอย่างไร
ต้องเตรียมความพร้อมรอไว้ได้เลย

ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ : ได้เสนอแนะประเด็นเดียวคือขอให้ทางโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมในทุกสถานการณ์เช่นเดียวกับที่ รศ.ดร.ชวินได้ให้ข้อเสนอแนะ

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ : มีข้อแสนอแนะว่าทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเตรียมครูอย่างไร เพราะ
คนที่เป็นกลไกสำคัญมากก็คือคุณครู ซึ่งอาจจะต้องมองว่าจะช่วยคุณครูอย่างไร แม้แต่พื้นฐานของ
การที่ครูจะให้ความรู้กับนักเรียน โดยเฉพาะการที่ครูจะต้องมีการเตรียมการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ แม้ว่าโรงเรียนเปิดเรียนแล้วและจะสอนตามปกติแต่ก ็ไม่เหมือนเดิม ซึ่งตรงจุด นี้
อาจจะต้องช่วยคุณครูเสริมพลัง เพราะคุณครูต้องการพลังมากในบริบทนี้ โดยเฉพาะถ้าต้องใช้
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ตรงนี้จะมีช่องว่างมากสำหรับคุณครูหลาย ๆ คน ก็อาจจะมองถึงการเสริม
พลังทางด้านเทคโนโลยีให้คุณครูด้วย
ส่วนครูบางคนอาจจะไม่ชำนาญในเทคโนโลยีและการสอน online ซึ่งคิดว่าครูเหล่านี้คงมี
มากในโรงเรียน แล้วเราจะทำอย่างไรซึ่งจะดึงครูเหล่านี้เมื่อพบกับความยากลำบากก็อาจจะทอดใจ
เราก็จะเสียครูที่ดีไป จึงต้องฟังเสียงสะท้อนจากครูสักนิด และอาจจะสร้างเครือข่ายครูมาช่วยกัน
เหมือนกับบริบทของ อศม.ที่มีอะไรก็นำมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยได้

ผศ.ดร.ศิรินนท์ ลัดดากมลบุญเชิดชู : ตอบข้อเสนอแนะว่า ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้มี
การฝึกอบรมครูในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลายโปรแกรม ไม่
ว่าจะเป็น Zoom , Microsoft Team ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของโรงเรียนสาธิตฯ ที่เป็นโรงเรียนสาธิต
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และอยู่ภายใต้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการอบรมจึงได้
ใช้ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญของคณะซึ่งเป็นอาจารย์ด้า นเทคโนโลยีมาให้ข้อมูล จึงทำให้ครูไ ด้
เรียนรู้ว่าโปรแกรมใดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบไหน
ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะต้องทำการพูดคุยกับคุณครูด้วย เพราะว่ารูปแบบการสอนของคุณครูและ
ศักยภาพของแต่ละคนตรงนี้จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเสริมแรงจากทีมผู้บริหาร
เพื่อจะช่วยกันเติมเต็มว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นในแต่ละวัย ทางโรงเรียน
ได้มีการเติมเต็มและมีการพูดคุยกัน ซึ่งคุณครูรู้สึกภูมิใจในการทำงานและครูรู้สึกสนุกกับรูปแบบที่
เขาก็มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน ซึ่งคุณครูก็ใช้โปรแกรมค่อนข้างเก่งมากแล้ว และยังมีการเรียน
ในเทคนิคที่จะสร้างบทเรียนด้วย ตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการ และเปิด
โอกาสให้คุณครูได้รับการอบรมเป็นระยะ ๆ อีกด้วย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : กล่าวสรุปประเด็นสำคัญไว้ 10 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก คือเรื่องของหลักสูตรที่ประทับใจ โดยเฉพาะของเวียดนามที่จัดหลัก สูตรแยก
เป็นสามกลุ่ม คือหลักสูตรกลุ่มหนึ่งไม่ต้องสอนเลย อีกกลุ่มก็ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วครูก็ตาม
ไปกำกับ และกลุ่มสามที่จะต้องมาพบครู จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
เรื่องที่สองที่ดูแล้วประทับใจ คือว่าอินโดนีเซียเขาให้ความสำคัญเรื่องโควิดศึกษามาก และ
ที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซียบอกว่าทุกที่ต้องสอนโควิดศึกษา ทุกโรงเรียนต้องสอน แต่จะสอนอะไร
จะสอนอย่างไร แล้วแต่ครู ซึ่งตรงนี้ของเราจะทำได้ขนาดไหน ส่วนใหญ่จะบอกว่าช่วยส่งมาแล้ วจะ
สอนให้ได้ตามนั้น แต่อินโดนีเซียเขากล้ามาก และเรื่องที่สามเรื่องหลักสูตรที่เห็น ก็คือว่าโรงเรียน
ของเรามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเอง ช่วงนี้เราก็ทำในเรื่องอาชีพก็ดูดี

ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน มีประเด็นอยู่หลายประเด็น อาจจะเป็น
ความบังเอิญหรือไม่ว่าโรงเรียนที่มารอบนี้พยายามจัดการเรียนการสอนในแนวปฏิรูปการเรียนรู้
แม้แต่ของต่างประเทศ คุณครูเก่งก็ใช้แนวนี้ เท่าที่เห็นก็จะมีเด่น ๆ ก็คือเขาพยายามจัดการเรียนรู้
โดยใช้การบูรณาการในเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง ทั้งต่างประเทศและไทยเป็นแนวนี้ อันที่
สองนี้เวลาจัดการเรียนรู้ ก็ออกแบบมีการเรียนรู้ทั้งแบบเรียนทั้งห้อง เรียนเป็นกลุ่ม และเรียนเดี่ยว
เรียนเป็นกลุ่มก็เน้นรักษาระยะห่าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างไร ก็ยึดหลักการปฏิรูปการ
เรียนรู้และพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมของตัวเอง
ประเด็นที่สาม ก็คือแม้ว่าทุกคนพยายามเรียน online แต่ก็เห็นว่าแม้เรียน online ทุกคน
ก็พยายามที่จะนำโครงงานมาทำ นั่นก็คือเอาหลักการ ทุกคนไม่ทิ้งหลักการ เอาเรื่อง online มา
เป็นเครื่องมือ มาเป็นสื่อ แต่ว่าหลักการที่จะต้องให้ผู้เรียนไปคิดและปฏิบัติได้ลงมื อกระทำ ซึ่งตรง
นี้เป็นสิ่งที่ดี และอีกอันหนึ่งที่เห็นของต่างประเทศที่น่าสนใจคือเรื่องรักษาระยะห่าง ประกันความ
ปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้ประกบตัว นี่เป็นที่น่าสนใจ
ประเด็นที่สี่ เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนที่ประทับใจ คือเรื่องของ อศม. ของ มจธ. คิด
ว่า อศม.ของ มจธ. อาจจะไม่ใช่อยู่แค่สองปี อีกสักพักหนึ่งจะเกิดเป็นรูปแบบและก็จะเป็นกลุ่มคน
สำคัญที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตรงนี้จะเป็นบทบาทใหญ่
เพียงแต่ว่าช่วงเริ่มแรกก็เอาเรื่องการเรียนการสอนของเด็กเป็นตัวตั้ง แต่ว่าแนวโน้มคงจะเป็นเรื่อง
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นที่ห้า เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนที่ดูในเชิงระบบ ก็คือของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ออกแบบการเรียนการสอนทั้งระบบเลย ตั้งแต่การวางแผนทั้งสื่อหลักสูตร
สร้างความตระหนักรับรู้ทุกเรื่องตลอดแนว ถ้าหากจะดูทั้ งระบบ เราดูแนวของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ประเด็นที่หก เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนทั้งหลายในเรื่องโควิด
เท่าที่ฟัง ทางประเทศต่าง ๆ ในรอบนี้ คิดว่าประเทศไทยเข้มข้นที่สุดในเรื่องของการตระหนักว่า
จะต้องดูแลความปลอดภัยนักเรียน ต้องดูทั้ง 5 มาตรการ ทั้งใส่หน้ากาก ทั้งทำความสะอาด ใน
เรื่องของการรักษาระยะห่างไม่ให้มีความหนาแน่น ซึ่งประเทศไทยเข้มข้นกว่าเพื่อน และที่ประเทศ
ไทยไม่กล้าทำแบบเวียดนามแน่นอนก็คือการที่ให้มาเรียนแล้วไม่ใส่หน้ากากในวันที่ 1 กรกฎาคม

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าที่จริงแล้วเขาก็ดูให้เหมาะสมกับบริบทของเขา จึงคิดว่าประเทศไทยเข้มข้น
ที่สุดแล้วในบรรดาประเทศที่เราเคยได้รับฟังมา แต่ว่าในประเทศไทยเราเองคิดว่าอาจจะมีก าร
การ์ดตกในบางที่ที่เขามั่นใจตัวเอง เช่น โรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
ประเด็นที่เจ็ด วันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องสื่อ DLTV มาก ซึ่งจะพูดถึงความไม่พร้อมของสื่อ
DLTV ทั้งเรื่องของตัวเนื้อหา ทั้งเรื่องของวิธีการสอน เรื่องของเครื่องมือทั้งหลาย ซึ่งตรงนี้ต้องให้
ความเป็นธรรมกับสื่อ DLTV ด้วยว่า สื่อ DLTV เขามีมาก่อนสถานการณ์โควิด ซึ่งทางเราได้เอาสื่อ
เขามาใช้ สื่อ DLTV ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนแบบนี้ เป็นการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นจุดดีเหมือนกันที่เ ห็น บางโรงเรียน เช่นที่ราชบุรีพยายามดึงจุดดีของสื่อ DLTV มาใช้
ประโยชน์ เช่นเรื่องของการนำมาใช้เติมเต็มเรื่องของภาษาไทย
ประเด็นที่แปด ก็คือเรื่องหลักสูตร แทบทุกโรงเรียนจะไม่ไปแตะตัวหลักสูตรมาก และ
ประกันว่าอย่างไรเด็กก็เรียนครบจบตามหลักสูตรแน่นอนทั้งเนื้อหาและระยะเวลา แต่ก็พบว่าแทบ
ทุกที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพตัวเอง นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
เช่นกัน
ประเด็นที่เก้า ได้เห็นความพยายามและความมุ่งมั่นของคนในวงการศึกษาทั้งผู้บริหารและ
คณะครูที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าคิดค้นในการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่ต่างจากที่เ คยทำอยู่
และดูแล้วทุกคนก็สนุกและตื่นเต้น และได้ของดี ๆ ออกมา เท่าที่ฟังจากครั้งที่แล้ว ได้เห็นว่า
สถานการณ์โควิดนี้เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราสามารถดึงหรือเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามามี ส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ แม้ว่า จะเต็ม ใจหรือไม่เ ต็ม ใจ เหนื่อยหรือไม่เ หนื่อย จะมี
ประสิทธิภาพแค่ไหนก็แล้วแต่ ซึ่งการที่เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างน้อย
ผู้ปกครองก็ได้รู้ว่าลูกของเขาเป็นอย่างไร ได้รู้ว่าสอนหนังสือไม่ง่าย ทำให้ตัวแปรอื่น ๆ ก็ดีมากขึ้น
ประเด็นสุดท้าย ช่วงนี้แม้ว่าทุกคนบอกว่าเป็นช่วงที่ทดลองแนวคิดทดลองรูปแบบต่าง ๆ
แต่คิดว่าเมื่อเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมแล้ว ทุกอย่างไม่น่าจะเหมือนเดิม คงไม่เหมือนแบบ
เวียดนาม ของเราคิดว่าจะมีแรงเฉื่อยที่หลายอย่างนำพาเป็นแรงส่งที่จะทำเรื่องดี ๆ ต่อไป เพราะ
ในช่วงที่ผ่านมาแค่ในช่วงทดลอง ทุกโรงเรียนก็ได้พบสิ่งดี ๆ หลายอย่าง จึงคิดว่าสิ่งดี ๆ เหล่านั้น
โรงเรียนก็คงเอามาใช้ต่อไป ก็จะเป็น New Normal School ตามบริบทของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมี
ใครสั่งจากส่วนกลาง ก็เป็นประเด็นที่ค้นพบในช่วงเวลานี้

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา : สามชั่วโมงของการรับฟัง มีชีวิตชีวามาก
ทำให้เกิดความหวังและความมั่นใจในศักยภาพของโรงเรียน ไม่ว่าจะเล็ก ไกล และขัดสนเพียงใดที่
จะรับมือและเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ขอเพียงท่านผู้อำนวยการและทีมคุณครูพร้อมปรับเปลี่ยน
เพื่อดูแลเด็กในสถานการณ์ที่ยากลำบาก สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในชุมชน ผู้ปกครอง
นักเรียนและได้รับความสนับสนุนจากทีมนักวิชาการที่พร้อมเรียนรู้สภาพปัญหาและบริบทที่
หลากหลายของโรงเรียนเพื่อร่วมหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแห่ง
ตัวอย่างดี ๆ ที่เราได้รับจากการเล่าสู่กันฟังมีมากมาย แต่ขอให้ความคิดเห็นเพื่อการต่อ
ยอดในสามเรื่องคือ
1. ตัวช่วย
ความพยายามของ มจธ. ที่ส่งเสริม อศม.อย่างเป็นระบบ น่าสนใจอย่างยิ่ง ทราบว่า
โรงเรียนจำนวนมากได้พึ่งพาชุมชนช่วยจัดศูนย์การเรียนให้เด็ก ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ห้องสมุด
ประชาชนหลายแห่ง เช่น ที่หนองฉางก็ได้หารือกับโรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการให้เด็ก ๆ มารับชม
พร้อมบริการเสริมในบางหัวข้อที่โรงเรียนไม่พร้อม และในอดีต การศึกษาไทยได้ใช้ระบบ
อาสาสมัครท้องถิ่นในหลายโครงการ เช่น โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือที่ค้นพบอาสาสมัคร
ช่วยสอนคนในชุมชนให้อ่านออกเขียนได้ และได้พัฒนาตนเองพร้อมกันไป การประชุมทางไกลครั้ง
ต่อไป อาจเปิดตัว "ตัวช่วย" จากประสบการณ์จริงเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา และสืบสานหลัง
ผ่านวิกฤติให้คงอยู่เป็นตัวช่วยในวิถีใหม่
2. ศักยภาพของโรงเรียนในการคิดเอง-ทำเอง
ได้ฟังท่านผู้อำนวยการเล่าถึงงานที่ทำแล้ว ก็ทึ่งเช่นเดียวกับท่านประธาน ดร.กฤษณพงศ์
ในพลังมหาศาลที่โรงเรียนภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีศักยภาพเช่นนี้จะคิดเชิงนวัตกรรมได้อย่าง
รอบด้านและลงตัว ชอบข้อวิเคราะห์ของท่านศุภโชคที่ให้ข้อสังเกตว่าบางอย่างที่โรงเรียนลงทุนไป
ไม่คุ้มค่า

ประเด็นที่พวกเราคงต้องช่วยกันคิดต่อ คือทำอย่างไรจะพัฒนาให้เกิด ท่านผู้อำนวยการที่
สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างลงตัวและมีพลังเช่นนี้ให้มากขึ้น ทำอย่างไรจะลด "สิ่งกดทับ" ตาม
คำพูดท่านประธานที่พันธนาการโรงเรียน ทำให้ไม่กล้าคิด หรือเดือดร้อนเพราะคิดนอกกรอบ และ
ทำอย่างไรที่จะให้โรงเรียนอื่น ๆ สามารถก้าวสู่เส้นทางเดียวกัน มีหลายโครงการที่พยายามทำเช่น
ของ กศส. ที่เชิญชวนโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพช่วยขยายผลสู่โรงเรียนอื่น แต่เครือข่าย
NNS ของพวกเราก็อาจทำได้ด้วย
การแสวงหาและเปิดตัวโรงเรียนที่มีแนวคิดเช่นนี้ให้เป็นที่รู้จัก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มไลน์ของเรา ในแวดวงการศึกษา หรือภายในพื้นที่ เขต จังหวัด
ส่งเสริมให้มีการเสริม เติมเต็ม จากหน่วยวิชาการที่เข้าช่วยไปเสริมกระบวนการคิดและ
พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากความพยายามภายในโรงเรียนและชุมชนให้มีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น
ตามแนวทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมของ NNS ได้นำเสนอ มากกว่ารูปแบบเดิม ๆ ที่ท่าน
อาจารย์เอกวิทย์เคยเรียกว่า "คุณพ่อรู้ดี" เมื่อส่วนกลางหรือหน่วยงานภายนอกพยายามนำเสนอ
คำตอบสำเร็จรูปให้โรงเรียน
ให้สำนักงานเขต สพฐ. กพฐ. อปท อำเภอ จังหวัด ได้มีโอกาสรับทราบ ได้เรียนรู้ ร่วมชื่น
ชม ร่วมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าของโมเดลทั้งหลาย ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อสร้าง
"ระบบนิเวศ" ใหม่ในการทำงานไปสู่ New Normal ให้โรงเรียน
3. การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย
ในรอบนี้ โรงเรียนที่นำเสนอต่างสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก และความเข้าใจใน
มาตรการความปลอดภัย และมีความพยายามนำสู่การปฏิบัติในบริบทของตนเอง แต่จากการได้ไป
คุยกับโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ทราบว่ายังมีข้อสงสัย ข้อจำกัดในการปฏิบัติจริง
พอสมควร เช่นบางข้อในการประเมินตนเอง รถรับส่ง การแบ่งนักเรียนเป็นสองกะ ได้เห็นรายการ
โทรทัศน์ของ BBC ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณสุขตอบสารพัดปัญหาจากโรงเรียน คิดว่าน่าสนใจ
ไม่ทราบว่า เราจะส่งเสริมให้มีการถามตอบเช่นนี้ผ่านไลน์หรือกลไกอื่นใดได้เพียงไร คิดว่าการ
บรรยายเชิงให้ความรู้ในชั้นนี้น่าจะไม่เร่งด่วนแล้ว น่าจะเน้นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติมากขึ้น

สุดท้าย ขอร่วมชื่นชมทุกความพยายามที่จะแก้ปัญหาและฟื้นศรัทธาให้เห็นว่า โรงเรียน
ไทย ครูไทย ก็เป็นนักรบที่จะช่วยปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนในยามวิกฤติและสามารถเป็นทัพ
หน้ากรุยทางจากบทเรียนในช่วงนี้ให้พัฒนาไปสู่วิถีใหม่ในอนาคตได้เช่นกัน

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร : วันนี้เห็นว่าครูมีพลังมากในทุกประเทศ คำถามก็คือพลังคุณครู
ที่มีมากในทุกประเทศทุกระดับ อะไรที่กดหรืออะไรที่ทับพลังครูอยู่ นี่คือคำถามเชิงระบบ การกด
ทับพลังครู การกดทับปัญญา การกดทับจิตใจของครู
เราได้เห็นสิ่งที่หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสอง เดิมถ้าในโรงเรียนเราก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อย
คือครูก็ค่อย ๆ ทำไป แต่ถ้าเอาครูมาบวกกัน บวกกับชาวบ้าน บวกกับผู้ปกครองและต่อไปก็เอาไป
บวก อศม. มันมากกว่าสอง และระบบบริหารจัดการของเรา ทำอย่างไรที่ไม่ใช่บวกกันเท่า นั้น แต่
ทำให้บวกกันแล้วมากกว่าสอง จึงมีคำถามในเชิงระบบและให้คิด
สำหรับ 4 โรงเรียนนำร่องที่ราชบุรี เกี่ยวกับ อศม. แนวคิดที่มองก็คือ อยากให้มอง อศม. มี
มากกว่าการเอาการศึกษาไปหาหมู่บ้าน เพราะ อศม.ไม่ใช่พาหะ แต่ อศม.เหมือนกระสวย วิ่ง
ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้านกับผู้ปกครอง ซึ่งไม่ใช่ทางเดียว
ต่อไปที่คิดคือ เราต้องมองมากกว่า 8 สาระการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้มีความหมายกว่า
การไปโรงเรียน จะทำอย่างไรตั้งแต่การศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนรู้เป็นทุนทรัพยากร
มนุษย์ ถ้าเราพัฒนาทุนมนุษย์ได้
ถามว่าขั้นต่อไปจะเป็ นอย่างไร เราคงต้องสร้า งรูปแบบเพื่อช่วยกัน คือ ครูต้องช่วยกัน
ผู้บริหารก็ต้องช่วยกัน ฝ่ายนโยบายก็ต้องช่วยกัน ให้มีสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการองค์ความรู้ ซึ่ง
โรงเรียนก็มีหลากหลายบริบท โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิและสังคมซึ่งเรียกว่าสุดล่า ฟ้าเขียว
อยากจะพูดอย่างนั้น เด็กก็เหมือนกัน ความพร้อมของครูก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีแบบ
แผนที่จะต้องให้มาคุยกันภายในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม
สิ่งที่ได้เคยพูดมาแล้วคือการปฏิรูปการศึกษาตัวจริง ที่ไม่มีใครสั่ง ครูลุกขึ้นมาทำเอง ทำให้
นึกถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือต้องระเบิดจากข้างใน ตอนนี้เราถูกระเบิดจากข้างนอกเพราะ

โควิด ซึ่งการระเบิดจากข้างนอกนั้นก็ทำให้คนข้างในลุกขึ้นมาจัดการ จึงเป็นแนวคิดที่ว่าครูตอ้ ง
เป็นผู้นำ ครูต้องเป็นเจ้าของ ครูจึงเป็นผู้เล่นที่สำคัญ
อีกประเด็นคืออย่าไปกำหนดแผนตายตัว เพราะยังไม่รู้เลยว่าเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ควรมีทางเลือกเอาไว้ด้วย เพราะคาดว่าโควิดยังคงอยู่กับ
เราไปอีกนาน และวิธีการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เพราะว่าผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง
และชุมชนจำนวนหนึ่งบอกว่า เขาอยากมีทางเลือกแล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นทางเลือกที่เคยเป็นมา
ถนนในอนาคตไม่ต้องเหมือนถนนในอดีต
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องลดปัญหาที่สะสมมา และปัญหาที่เกิดใหม่ ก็คือว่าเราไม่สามารถที่
จะลดช่องว่างทางการศึกษา เรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาได้เ ลย เราพัฒนาได้มากขึ้น แต่ว่า
ช่องว่างก็ขยายขึ้น ตัวนี้เป็นจังหวะที่เราจะต้องลดช่องว่างให้ได้ จึงไม่อยากเห็นอีกสามหรือสี่ปีจะมี
คนไทยลุกขึ้นชูป้าย เราจึงต้องลดช่องว่างตัวนี้
อันที่สองคือโควิดจะทำให้คนที่อ่อนแอแล้วอ่อนแอยิ่งขึ้น ไม่ใช่ช่องว่างที่กล่าวมา เด็กที่
ต้องการการศึกษาพิเศษ เด็ก ที่ต้องการการดูแลพิเศษ เราไม่รู้มีเท่าไร่ แต่อาจจะมีหลายล้านคน
พวกนี้เมื่อไม่ได้รับการศึกษาก็จะอ่อนแอขึ้นอีก เราจึงต้องช่วยกัน เพราะมันมากกว่าการแก้ปัญหา
โควิด เพราะฉะนั้นเราจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาที่เป็นเรื่องการเรียนรู้ คิดไปในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
อีกประเด็นมองว่า โจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องมองว่าลดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ถ้าเราไม่
สามารถลดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จได้ ก็จะกลับไปอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฉะนั้นตัวการศึกษา
ตัวการเรียนรู้ ตัวทรัพยากรมนุษ ย์ เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ จะลดความยากจนแบบเบ็ ดเสร็ จ
เพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียน การศึกษากลับไปหาหมู่บ้านได้ จะทำให้เห็นการพัฒนาคนจะอยู่ที่หมู่บ้าน
หรืออยู่ที่ครอบครัวแทนที่จะอยู่แต่เด็กเท่านั้น
ในอดีตเรายกคนไป แต่ว่าไม่ได้ยกหมู่บ้านไปด้วย หลายคนก็เคยพูดว่าการศึกษาที่โรงเรียน
มีมาตั้งแต่ประมาณ 40-50 ปี เรียนแล้วทำให้คนที่เก่ง คนที่แข็งแรงออกไปจากหมู่บ้าน เพราะอยู่
ไม่ได้ ยิ่งพัฒนาการศึกษาเท่าไร ยิ่งทำให้หมู่บ้านล้างมากขึ้น หลักฐานบอกชัดเลยว่าการพัฒนา 50
ปี มันทำให้หมู่บ้านชนบทล้าง จึงต้องนำมาทบทวนกันว่าจะทำอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ 50 ปีของ

ประเทศได้ โดยการออกโจทย์โควิดให้ชัดขึ้นกว่า การเป็นคำตอบเฉพาะกิจในช่วงโควิด ซึ่งจะ
เปลี่ยนระบบการศึกษาได้ เป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ จึงอย่ามองว่าเป็นการแก้ไขปัญหา
โควิดเท่านั้น เพราะอันนั้นเป็นเพียงก้าวแรกของก้าวที่ยาวกว่านี้มาก จึงเชื่อว่าจะไปได้
ที่ฟังจากอาจารย์ทุกท่านที่พูดมา อาจารย์เก่งมาก ต้องขอชม ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยกับมีอะไร
มากก็สามารถไปด้วยวิถีของแต่ละคนได้ ก็อยากให้กำลังใจ และเห็นว่ามีความหวังถ้าเราให้อาจารย์
ทุกคนได้ปลดปล่อยศักยภาพ เอาสิ่งที่กดศักยภาพออกให้ได้ ก็ขอฝากไว้
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้ยินมาสี่อาทิตย์ และที่เคยย้ำว่าครูมีศักยภาพสูงมาก คำถามต่อไป
เราจะรวมกลุ่มกันเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ตอนนี้มาฟังกัน ทำต่างกัน แต่ว่าฐานจะเหมือนกัน
แล้วเราจะไปข้างหน้าอย่างไร ที่เรามีโรงเรียนหลายแบบหลายบริบท เราจะมีเวทีให้คุยกันในกลุ่ม
เดียวกันและคุยกันต่างกลุ่มอย่างไร ซึ่งเราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนถ้าเป็นไปได้
ใครจะเป็นเจ้าภาพ ถ้ามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกับ สพฐ.เป็นเจ้าภาพ แล้วมาร่วม
กันสร้างรูปแบบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับมูลนิธิฯ และอาจจะกระทรวงอื่นด้วย เช่น อปท.
ทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งอยากฟังโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก เพราะที่เราฟังมา
เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังให้ครบถ้วนทั้งโรงเรียนเอกชน และฟังกลุ่ม
อาชีวะด้วย เพื่อให้ชวนกันคิดว่าแล้วเราจะไปข้างหน้าอย่างไร ก็ฝากเป็นการบ้านไว้
การประชุมในวันนี้เป็นจุดจบของการเริ่มต้น แต่เส้นทางยังอีกไกล และเชื่อว่าครูมีศักยภาพ
ต้องปล่อยศักยภาพของครูออกมาให้ได้ ในเชิงระบบจะทำอย่างไร กิจกรรมจะทำอย่างไร ก็ขอปิด
ประชุม และขอบคุณมากครับ
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