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แผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  

 
 ด้วยขณะนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโนนา 2019 ( โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบ            
ต่อการเปิดภาคเรียนและการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงกำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตลอดจนเป็นการเฝ้า
ระวังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย และไม่ส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา                      
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้  
1. การเตรียมความพร้อม  
 เป็นระยะการเตรียมความพร้อมและการสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ในกรณีที่เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แล้ว แต่นักเรียนไม่สามารถ
เดินทางมาเรียนได้ตามปกติ โดยมีการดำเนินการเตรียมความพร้อม 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 วันที่ 16 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการสำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสถานศึกษากับนักเรียนและผู้ปกครอง  
 ระยะที่  2 วันที่  1 -30 มิ ถุนายน 2563 การทดสอบความพร้อมการจัดการเรียนรู้  ปรั บปรุ ง                        
การดำเนินการ/แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทดสอบ  
2. การจัดการเรียนรู้  
 กรณีที่ 1 สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
    - เป็นกรณีที่นักเรียนและครูสามารถเดินทางมาโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนได้                    
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
 กรณีที่ 2 ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
   - เป็นกรณีที่รัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษยังไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวกัน                 
ในการดำเนินกิจกรรมตามปกติซึ่งหมายรวมถึงการเดินทางไปโรงเรียนของครูและนักเรียน ให้สถานศึกษา
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้เตรียมความพร้อม  
3. การรายงานผลการดำเนินการ  
 กรณีที่ 1 สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
   - ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน วัดประเมินผลผู้เรียน และรายงานผลตามปกติ  
 กรณีที่ 2 ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
   - ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้เตรียมความพร้อม และรายงานผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ ตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด  
   - ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินการให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ทราบเป็นระยะตามที่กำหนด  

1. การเตรียมความพร้อม 
1.1 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 1) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการดำเนินงาน  
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 2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19)  
 3) จัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน ดังนี้  
  3.1) รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ จัดหมวดหมู่สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัยและเผยแพร่บนเว็บไชต์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
  3.2) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประสานขอความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนช่องทางและ
พื้นที่ในการอัพโหลดวิดีโอและเผยแพร่สื่อออนไลน์จากผู้ให้บริการในเครือข่ายต่าง ๆ  
  3.3) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน คัดเลือกครูผู้ดูแลระบบ Open Chat ในระบบไลน์               
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้และจัดทำวีดีโอการสอน 
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไชต์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  
  3.4) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดทำคู่มือแนะนำการใช้สื่อ โปรแกรม และแอปพลิเคช่ัน
ต่าง ๆ เพื่อให้ครูที่ยังขาดทักษะด้านการผลิต/การใช้สื่อ มีความรู้ในการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้  
 4) รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาด               
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) 

1.2 สถานศึกษาและครูผู้สอน  
 ระยะที่ 1 วันที่ 16 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 
 1) สถานศึกษาสำรวจข้อมูลความพร้อมครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และจัดทำฐานข้อมูลจำแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก 
คือ ผู้เรียนกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์  
 2) สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนครูผู้สอนในการผลิตสื่อ                
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ 
 3) ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ที่ตนรับผิดชอบ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนทั้งในรูปแบบออนไลน์                 
และการเรียนรู้ผ่านช่องทางอื่น เช่นเอกสาร โทรทัศน์ เป็นต้น นำเสนอแผนให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบ               
และพิจารณาความเหมาะสม  
 4) ครูผู้สอนจัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรู้ ทั้งแบบออนไลน์และสื่อวัสดุ/เอกสาร อาจนำสื่อเดิมที่มีอยู่แล้วมา
ปรับปรุงให้เหมาะสม หรือเลือกสรรสื่อที่มีเผยแพร่ไนเว็บไซต์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือเว็บไชต์ 
อื่น ๆ  
 5) ครูผู้สอนจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มที่ เรียนออนไลน์                   
และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์) โดยคำนึงถึงสภาพการเรียนรู้ว่ามีความแตกต่างไปจากการเรียนปกติที่มีครูเป็น
ผู้สอนในห้องเรียน ดังนั้น ในการจัดทำคู่มือ/เอกสารต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน เป็นข้ันตอน                 
เน้นความกระชับ ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ยากเกินความเข้าใจของผู้เรียนและผู้ปกครองที่จะนำไปใช้ด้วยตนเองได้ 
และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย  

 ระยะที่ 2 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 
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 6) ทดสอบความพร้อมของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการทดลองอย่างน้อยช้ันละ 1 
ห้องเรียน และทดลองใช้คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองและซักซ้อมความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่ม
ที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์  
 7) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่งทีพ่บจากการทดสอบตามข้อ 6 เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากที่สุด  
 8) โรงเรียนจัดตารางเรียนออนไลน์ของผู้เรียนกลุ่มพร้อมเรียนออนไลน์/ตารางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน  
 9) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  

1.3 ผู้เรียนและผู้ปกครอง  
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ทั้ งในรูปแบบการเรียนออนไลน์                      
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมและเป็นเรื่องใหม่ทั้ งต่อผู้เรียนกับผู้ปกครอง                  
และต่อครูผู้สอนดังนั้น การสื่อสารให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการ                
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
 ดังนั้น นอกจากจะเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอยและสื่อประกอบการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว สถานศึกษา                   
ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยดำเนินการดังนี้  
 1) ให้จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครองให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Facebook  
Messenger Line รวมถึงทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ 
แจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบแนวทางการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในแต่ละระดับช้ัน  
 2) แจ้งบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลาน้ี โดยจัดทำ
เป็นคู่มือแนะนำผู้ปกครองและผูเ้รยีน และมีการติดตามตรวจสอบการเรยีนรู้ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นระยะ เช่น
รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น  
 3) ประชาสัมพันธ์สื่อการเรยีนรู ้เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ตารางการเรียนการสอน
ผ่าน DLTV หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ สำหรับให้ผู้ปกครองและนักเรียนดาวน์โหลดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โรงเรียน
จัดส่งให้ เพื่อให้สามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ โดยโรงเรียนจัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  
 4) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการช้ีแจง หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองและนักเรียน (โรงเรียนอาจ                    
แจ้งผู้ปกครองทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรงในกรณี                      
ที่มีความจำเป็น)  
 5) วางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณีจำเป็น เช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ IT เป็นต้น  
 

2. การจัดการเรียนรู ้

  กรณีท่ี 1 สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
     - เป็นกรณีที่นักเรียนและครูสามารถเดินทางมาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนได้ ให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามปกติ  

 กรณีท่ี 2 ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
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    - ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ ได้ เตรียมความพร้อม โดยต้องจัดการเรียนรู้                          
ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียน
ออนไลน์ อาจบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยมีแนวทางจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 ผู้เรียนท่ีพร้อมเรียนออนไลน ์ กลุ่มท่ี 2 ผู้เรียนท่ีไม่พร้อมเรยีนแบบออนไลน ์
ก่อนจัดการเรียนรู้  
 1) ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน                   
ที่จัดทำไว้สำหรับกลุ่มผู้เรียนออนไลน์ เช่น หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด ใบความรู้/ใบงานต่าง ๆ เป็นต้น  
2) การจัดส่งเอกสาร ให้จัดส่งไปที่บ้าน หรือนัดหมาย
ผู้ปกครองมารับ  ทั้ งนี้  ให้ คำนึ งถึงมาตรการการ                   
เว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด กรณีที่เป็นไฟล์
เอกสารอาจส่งให้ผู้เรียนทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  
3. แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร กรณีที่ผู้เรียนหรือ
ผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือในการเรียนหรือแจ้ง
เหตุต่าง ๆ   

ก่อนจัดการเรียนรู้  
 1) ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน                    
ที่ จัดทำไว้สำหรับกลุ่ มผู้ เรียนที่ ไม่พร้อมเรียน
ออนไลน์เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ใบความรู้ ใบงานต่าง ๆ เป็นต้น  
 2) การจัดส่งเอกสาร ให้จัดส่งไปที่บ้าน หรือนัด
หมายผู้ปกครองมารับ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด 
 3) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร กรณีที่ผู้เรียนหรือ
ผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือในการเรียนหรือ
แจ้งเหตุต่าง ๆ  
  

กลุ่มท่ี 1 ผู้เรียนท่ีพร้อมเรียนออนไลน ์ กลุ่มท่ี 2 ผู้เรียนท่ีไม่พร้อมเรยีนแบบออนไลน ์
วิธีการเรียนรู้  
 1) การสอนผ่านแอปพลิเคชันที่ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียนได้แบบ real time โดยจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบช้ันเรียนออนไลน์ตามตารางสอนทีก่ำหนด 
หรือจัดเวลาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
สะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ตัวอย่างแอปพลเิคชันที่ใช้ในการสอนออนไลน์  

-  Microsoft Team  
-  Google Classroom  
-  Line Live  
-  Zoom  
-  Facebook Live  
-  Google Meet เป็นต้น 

วิธีการเรียนรู้  
 1) ให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตาม 
ข้ันตอน/วิธีการที่ระบุในเอกสารการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยมผีู้ปกครองช่วยช้ีแนะและกำกับดูแล       
ครูกำหนดเวลาที่ใช้ในการศึกษาแต่ละบทเรียนให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น 10 20 หรือ 30 
นาที เป็นต้น  
 2) แนะนำให้ผู้เรียนเรียนจาก DLTV ตามตารางการ
เรียนการสอนของแต่ละระดบัช้ันเรียน โดยครูต้องมี
วิธีการและเครื่องมือทีจ่ะตรวจสอบความเข้าใจ และ
ติดตามความก้าวหน้าของผูเ้รียนเป็นระยะอย่าง
สม่ำเสมอ 

 2) ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น คลิปวีดีโอ ชุดการเรียนรูห้รือบทเรียนออนไลน์ โดย
ครูผูส้อนจัดทำไฟล์วีดีโอการสอนของตนเอง หรือจัดหา
สื่อทีเ่ป็นคลิปวีดีโอจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งจากทีก่รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินผลิต และแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์อื่น ๆ ที่อนญุาตให้นำไปใช้ได้ เพื่อเผยแพร่ให้

 3) ครูอาจพิจารณามอบหมายงานในลักษณะการทำ
โครงงานหรอืช้ินงาน ที่นักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยครูสนบัสนุนและช้ีแนะ
แหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ เช่นรายการ
สารคดีต่าง ๆทางโทรทัศน์ เป็นต้น  
 4) ครูต้องจัดใหม้ีช่องทางสำหรบัใหผู้้เรียนและ
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นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านช่องทางออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook YouTube 
เป็นต้น ทั้งนีเ้ป็นไปตามคู่มือ/เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ที่ครจูัดทำข้ึน ส่วนที่นอกเหนือจากนั้นเป็นการ
แนะนำให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเตมิตามอัธยาศัย  
การวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินผลในช่วงแรก เป็นไปเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้รียนภายใต้ข้อจำกัดของ
สถานการณ์ดังกล่าวเท่านั้น จึงยังไม่เน้นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผูเ้รียน โดยสามารถดำเนินการ
ตามความเหมาะสมดงันี้   

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ เช่น โทรศัพท์ 
เป็นต้น  
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินในช่วงแรก เป็นไปเพือ่ติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้รียนภายใต้ข้อจำกัดของ
สถานการณ์ดังกล่าวเท่านั้น จึงยังไม่เน้นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผูเ้รียน โดยสามารถดำเนินการ
ตามความเหมาะสมดงันี้  

กลุ่มท่ี 1 ผู้เรียนท่ีพร้อมเรียนออนไลน ์ กลุ่มท่ี 2 ผู้เรียนท่ีไม่พร้อมเรยีนแบบออนไลน ์
1) การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ เช่นการเก็บ
คะแนนระหว่างการเรียนออนไลน์ การส่งรายงาน                 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอผ่านระบบการ
ประชุมท างไกล  (VDO Conference) รวม ถึงก าร
ทดสอบรายบุคคล โดยการสอบแบบออนไลน์ทาง
เว็บไซต์หรือผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Form 
และ Kahoot เป็นต้น  
 2) พิจารณานำผลการประเมินตนเองของนักเรียนและ
การประเมินจากผู้ปกครองมาเป็นส่วนหนึ่งในการวัด
และประเมินผล  
 3) ให้ข้อมูลผลการประเมินป้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็น
ระยะเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของตน  
 4) รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
 

1) การทำใบงาน/แบบทดสอบแล้วรวบรวมเป็น       
แฟ้มสะสมงานเพื่อส่งให้ครูผู้สอนเป็นระยะ เช่น            
รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น ผ่านทางไปรษณีย์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ  ที่นักเรียนไม่ต้องนำส่งด้วยตนเอง  
 2) พิจารณานำผลการประเมินตนเองของนักเรียน
และการประเมินจากผุ้ปกครองมาเป็นส่วนหนึ่ง                
ในการวัดและประเมินผล  
 3) ให้ข้อมูลผลการประเมินป้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็น
ระยะเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของตน  
 4) รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ              
ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
 

 
 

3. การรายงานผลการดำเนินการ 

    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู และสรุปข้อมูล                
ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โดยสถานศึกษาต้องกำหนดแนวทางให้ครูผู้สอน
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเป็นระยะ               
เพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบผล                       
การดำเนินการเป็นระยะตามความเหมาะสมผ่าน Facebook ของโรงเรียน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เช่นภาพ
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผลงานผู้เรียนเป็นต้น 
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   3.2 สถานศึกษารายงานผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติ ดเช้ือไวรัสโคโนนา 2019                  
(โควิด-19) ดังกล่าวให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบทุกสัปดาห์ทาง  Google Form (ทุกวันศุกร์ 
ภายในเวลา 16.00 น.) ทั้งนี้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะแจ้งลิงค์สำหรับการรายงานให้ทราบ                  
อีกครั้งหนึ่ง  
 
 
 

Action plan การจัดการเรียนรูข้องสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
การดำเนนิการ  ผู้รับผิดชอบ  ช่วงเวลา  หมายเหตุ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะหก์ารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประสาน
ข้อมูลกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนดำเนินงาน  

 
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา  

 
มีนาคม-มิถุนายน  

 

2. จัดทำแผนการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (โควิด-19 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1-15 เมษายน   

3. ประสานขอความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุน
ช่องทางและพื้นที่ในการอัพโหลดวีดีโอและเผยแพร่     
สื่อออนไลน์จากผู้ใหบ้รกิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

15-30 เมษายน   

4. จัดทำเว็บไซต์/เพจ ทีเ่ป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 
content ต่าง ๆ (คลิปวิดีโอ สื่อออนไลน์ ไฟล์เอกสาร 
สำหรับการดาวน์โหลด)  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1-15 พฤษภาคม   

5. ร่วมมือกบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ในการ
จัดทำ Open Chat เพือ่จัดทำ content กลาง และ
วิดีโอการสอน  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

15-30 เมษายน   

6. วิเคราะห์หลักสูตร/ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดทำ 
content กลาง  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

15-30 เมษายน   

7. เผยแพร่ คลปิวีดีโอการสอนที่จัดทำโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1-15 พฤษภาคม  

8. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อบรมครู
ทางออนไลน์/เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการจัดทำ/การ
ใช้สื่อออนไลน์ให้กับครูที่ยังขาดทกัษะ จัดทำคู่มือ
แนะนำการใช้สื่อ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ   

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1-15 พฤษภาคม  

9. รวบรวมข้อมลูผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค
ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 
เป็นต้นไป  

จนกว่าจะเปิด
ทำการเรียน
การสอนเป็น
ปกติ  
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การดำเนนิการ  ผู้รับผิดชอบ  ช่วงเวลา  หมายเหตุ  
สถานศึกษา และครูผูส้อน  
1. สำรวจความพรอ้มของครู เด็กผู้ปกครอง และสื่อ/วัสดุ/
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และไม่ใช่
ออนไลน์  

 
สถานศึกษา  

 
16-20 เมษายน  

 

2. จัดทำฐานข้อมูลผูเ้รียนกลุ่มที่มีความพรอ้มในการเรียน
ออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พรอ้มเรียนออนไลน์  

สถานศึกษา 16-20 เมษายน   

3. เตรียมความพรอ้มด้านสือ่ วัสดุ และอุปกรณ์ทีจ่ำเป็น
เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลมุผูเ้รียนทั้งทีม่ี
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไมพ่ร้อมเรียน
ออนไลน ์

สถานศึกษา 16 เมษายน –  
31 พฤษภาคม  

 

4. จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกบัผูเ้รียนและผู้ปกครองให้
ครอบคลมุทัง้กลุม่ที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และ
กลุ่มที่ไม่พรอ้มเรียนออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล 
applications ต่าง ๆ เช่น Facebook Line Messenger 
รวมถึงทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย หรือการนัดหมาย 
ผู้ปกครองมารบัชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

-สถานศึกษา 
-ครผูู้สอน  

16 เมษายน –  
31 พฤษภาคม 

 

5. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งในรูปแบบออนไลน์
และแบบไม่ออนไลน์  

-ครผูู้สอน ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 

 

6. จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรูท้ั้งแบบออนไลน์ และสื่อวัสดุ/
เอกสาร  

-ครผูู้สอน ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 

 

7. จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้ สำหรบัผู้เรียนใน
แต่ละกลุม่ (กลุ่มทีม่ีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และ
กลุ่มที่ไม่พรอ้มเรียนออนไลน์) 

-ครผูู้สอน ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 

 

8. ทดสอบความพร้อมของระบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์/ตรวจสอบความพร้อม ความสมบรูณ์ของชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง/เอกสารต่าง ๆ ทีจ่ะส่งใหผู้้เรียน  

-สถานศึกษา 
-ครผูู้สอน 

1-30 มิถุนายน  

9. จัดตารางเรียนของกลุม่ที่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พรอ้มเรียนออนไลน์ ให้เหมาะสมใน
แต่ละระดบัช้ัน  

-สถานศึกษา 
-ครผูู้สอน 

1-30 มิถุนายน  

 
 

การดำเนนิการ  ผู้รับผิดชอบ  ช่วงเวลา  หมายเหตุ  
10. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้
เตรียมความพร้อมไว้ทั้ง 2 รปูแบบ คือ
แบบออนไลน์และแบบไม่ออนไลน ์

-สถานศึกษา 
-ครผูู้สอน 

1 กรกฎาคม                 
เป็นต้นไป 

จนกว่าจะเปิดทำการ
เรียนการสอนเป็นปกต ิ
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11. วางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณี
จำเป็น เช่น เด็กที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ เด็กที่ไม่มอีุปกรณ์ IT เป็นต้น  

-สถานศึกษา 
-ครผูู้สอน 

1 กรกฎาคม                 
เป็นต้นไป  

จนกว่าจะเปิดทำการ
เรียนการสอนเป็นปกติ  

12. รายงานผลการดำเนินการ ปญัหา 
อุปสรรค  

-สถานศึกษา สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  
1 กรกฎาคม                
เป็นต้นไป  

จนกว่าจะเปิดทำการ
เรียนการสอนเป็นปกติ  

13. กำกับดูแลและสนบัสนุนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  

-กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

1 พฤษภาคม                 
เป็นต้นไป  

จนกว่าจะเปิดทำการ
เรียนการสอนเป็นปกติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรยีนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)   

สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
******************************************* 

1. โรงเรียน .................................................................. อำเภอ ............................................. 
2. ชื่อนักเรียน (ชื่อเต็ม) ..................................................................................................................... 
3. จำนวนบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1- มธัยมศึกษาปีที่ 6  
    (อาศัยในบ้านเดียวกัน)................................. คน  
4. บุตรหลาน(อาศัยในชาคาเดียวกัน) ของท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นใดบา้งใด  
    ...................................................................................................................... ................................ 
5. ครอบครวัของทา่นมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดทีส่ามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้  หมายถึงกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ที่เรียกว่า สื่อ
ประสม ได้แก่เอกสาร สือ่โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่อบคุคลชว่ยในการจัดการเรียนการสอน  
 5.1 คอมพิวเตอร์  (PC)   
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี           
 5.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop)   
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   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี           
 5.3 แทบเล็ต  (Tablet)  
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี       
 5.4 สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี  
 5.5 สมาร์ททีวี (Smart TV)  
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี  
     5.6 โทรทศัน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้)  
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี  
 
 
 5.7 โทรทศัน์ธรรมดา (รุ่นเก่า)  
   (  ) มี          จำนวน............... เครื่อง 
   (  ) ไม่มี  
6. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกล   
   ผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ 

(  ) มี                                                                                                                                                                                                                   
(  ) ไม่มี 

7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด 
(  ) อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use) 
(  ) อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
(  ) อินเทอร์เน็ตประชารัฐ/หรืออินเตอร์บ้าน 
(  ) ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต    

 
8. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด  

(  ) ดีมาก 
(  ) ดี 
(  ) ปานกลาง 
(  ) น้อย 
(  ) น้อยที่สุด 
(  ) ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

9. ชื่อผู้กรอก …………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
10. สถานะของผู้กรอกข้อมูล 

(  ) ผู้ปกครอง 
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(  ) ครูประจำชั้น/ครู 
(  ) นักเรียนกรอกแทน 
(  ) อื่นๆ (ผอ./หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 

11. เบอร์โทรศัพท์………………….………………………………………………………………………………………………………. 
12. อีเมล์…………………………….………..………………………………………………………………………………………………. 
       
 
หมายเหตุ  สถานศึกษา สามารถนำไปปรับ/เพิ่มเติมข้อมูล และสำรวจผ่านช่องทาง online offline หรือ  
              blended ได้ตามความเหมาะสม   

 
  แบบรายงานผลการดำเนินการเตรยีมความพร้อมสถานศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีการศึกษา 2563  
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
******************************************* 

 

1. ช่ือโรงเรียน …………………………………………………………...................................................................................  

2. ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์  
 2.1  สถานศึกษา 

(  ) พร้อม   (  ) ไม่พร้อม 
“พร้อม” ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลประเภทใดบ้าง………………..……………….…………….................... 
ถ้า “ไม่พร้อม” เพราะเหตุใด……………….…………………………………………………….………………………………… 

 2.2  ผู้ปกครอง 
(  ) พร้อม   จำนวน ................. คน  คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ..................... ของผู้ปกครองทั้งหมด  
(  ) ไม่พร้อม จำนวน ................. คน  คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ..................... ของผู้ปกครองทั้งหมด  
“พร้อม” ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลประเภทใดบ้าง ………………………………………………………….. 
ถ้า “ไม่พร้อม” เพราะเหตุใด………………………………….……………………………………………………………… 

 2.3  นักเรียน 
(  ) พร้อม   จำนวน ................. คน  คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ..................... ของนักเรียนทั้งหมด  
(  ) ไม่พร้อม จำนวน ................. คน  คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ..................... ของนักเรียนทั้งหมด 
“พร้อม” ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลประเภทใดบ้าง ………………………………………………………….. 
ถ้า “ไม่พร้อม” เพราะเหตุใด………………………………….……………………………………………………………… 

3. ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านใดบ้าง (ระบุสิ่งที่อยากได้/แนวที่อยากได้รับ 
   การช่วยเหลือ) (สามารถแนบแบบประกอบมาเพื่อพิจารณาได้) ……………………………………………………………. 

4. ข้อมูลผู้รายงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………/ อีเมล์……………………………..………………………………………. 

********************************************************************************* 
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หมายเหตุ :  กรุณาส่งแบบรายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
                 ออนไลน์ ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2563  ที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   หรือส่งในระบบรับส่งหนังสือราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

QR-Code หนังสือราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 

 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
***************************** 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

– เรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน 
– ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย.63 รวม 17 วัน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 
– เรียนตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-9 เม.ย.64 จำนวนวันเรียน 88 วัน 
– ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.64 รวม 37 วัน 

สรุปได้ว่า   
ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันอนุบาล 

กำหนดไว้ 180 วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชย  ยกเว้นระดับช้ันประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้ 200 วัน/ปี 
ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร โดยภาค
เรียนที่ 1 สอนชดเชย 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 สอนชดเชย 12 วัน สำหรับเวลาเรียนที่ขาดไปในแต่ละภาคเรียน 
สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี้เรียนที่โรงเรยีน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรยีน
ในแต่ละวัน หรืออาจจะเลือกเรียนวันเสารืหรืออาทิตย์ก็ได้  เรียนที่บ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรูจ้ากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการ
ส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตามแนวทาง Flipped Classroomเรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์               
และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับช่ัวโมง                   
การเรียนได้ 

 
สรุปจากการประชุม Video Conference 

ของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 7  พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นการไขข้อข้องใจ จากประเด็นคำถามหลักจากการประชุม Video Conference 
ของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2563 และวันที่ 7  พฤษภาคม 2563  

โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัต ิผูอ้ำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
*************************** 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A4%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A4%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
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1.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปงีบประมาณ 2563 จะมีแนวทางอย่างไร 
2. การสอบระดบัชาติ (NT และ O-NET) จะมีการเปลี่ยนแปลงและเข้มข้นเหมือนปีทีผ่่านมาหรือไม่ 
3. สถานการณ์ในช่วง โควิด-19 การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนควรจะทำอย่างไร 
4. สถานการณ์ในช่วง โควิด-19 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปกีารศึกษา 2563 จะมีหรือไม ่
............................................................... 
คำถามท่ี 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 จะมีแนวทางอย่างไร 
คำตอบ :  (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จากการประชุม                
คณะกรรมอนุกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 สรปุได้ดังนี ้

1. จากแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 เดิมของ สมศ. สรุปได้ว่ามจีำนวน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ในระบบ) ที่เป็นกลุม่เป้าหมายเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนทัง้สิ้น 3,929 แหง่ โดยในจำนวนน้ีเป็นสถานศึกษาสงักัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 1,749 แห่ง ซึง่สถานศึกษาเหล่าน้ีจะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ 
ให้เสรจ็สิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะต้องจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 สำหรับใช้การประเมินคุณภาพภายนอกแก่หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2563 

2. แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า2019 (โควิด-19) และกระทรวงศึกษาธิการ                  
มีการขยายเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (เปิดเรียนเป็น 1 ก.ค.63) 
รวมทั้งได้มกีารประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ของรัฐบาล จึงส่งผลกระทบต่อแผน                    
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สมศ. ดังนั้น ทีป่ระชุมจึงได้มีข้อเสนอ                  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้

2.1 ให้ปรับแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สมศ.                         
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) 

2.2 ให้ สมศ. วิเคราะหร์ายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะ
เข้ารับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,929 แห่งว่าควรใช้รูปแบบการประเมินหรือแนวทางการ
ประเมินแบบใด คือ การประเมินที่ไม่ต้องลงพื้นทีป่ระเมิน (Non Visit) การประเมินทีล่งพื้นที่แบบบางส่วน 
(Partial Visit) หรือการประเมินลงพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ (Full Visit) 

2.3 เมื่อทราบว่าสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายแต่ละแห่งควรใช้รูปแบบการประเมินแบบใดแล้ว ให้คณะ               
ผู้ประเมินสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาต่าง ๆ เหล่าน้ัน ให้เข้าใจและมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และเมื่อทำการ Pre-Analysis 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาใดที่ไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ไปประเมิน (Non 
Visit) ผู้ประเมินก็ต้องมีการ feedback ให้สถานศึกษานั้นรับทราบข้อมูลและเกิดการพัฒนาต่อยอดด้วย และถ้า
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น ให้ทีมผู้ประเมนิวิเคราะห์และ focus ข้อมูลประเด็นหลักที่ต้องการให้ชัดเจน
ตรงประเด็น แล้วใช้วิธีการโทรศัพท์พูดคุย สอบถาม และนัดหมายวันเวลาในการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

2.4 ในกรณีทีม่ีการไปประเมินสถานศึกษาแบบบางวัน (Partial Visit) หรือประเมินแบบเต็ม
รูปแบบ (Full Visit) กับกลุ่มสถานศึกษาทีส่ามารถเปิดเรียนเปิดสอนได้ตามปกติ ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือโรค 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
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ให้คณะผู้ประเมินและสถานศึกษาดำเนินการประเมินโดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social 
Distancing) 

2.5 ให้ สมศ.สร้างความเข้าใจและประสานงานกบัหน่วยงานต้นสังกัด (ทัง้ส่วนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษา) หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลบางประเด็นของสถานศึกษาเพิ่มเตมิที่หน่วยงานต้นสังกัดสามารถให้ข้อมลู
ได้ รวมทั้งแจ้งให้สถานศึกษารบัรู้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกบัแผนการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

2.6 ปรับลดวันที่ประเมินให้น้อยที่สุดแตส่ามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลมุในทุกด้านทีท่ำการ
ประเมิน ซึ่งอาจลดเหลือวันที่ใช้ในการประเมินเพียงจำนวน 1-2 วัน 

2.7 ใหผู้้ประเมินยึดแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา ลดภาระการประเมินกบัสถานศึกษา และ
หลีกเลี่ยงกจิกรรมการดำเนินงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำและข้ึนป้ายต้อนรบั การจัด
กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ของนกัเรียน เป็นต้น 

2.8 ให้ สมศ. สะท้อนผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษารับทราบ เพื่อใช้                  
ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา โดยมกีารสังเคราะห์ผลประเมินในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
เช่น คุณภาพของโรงเรียน โครงการ/กจิกรรมดีเด่นของโรงเรียน กระบวนการพฒันาคุณภาพ ปัจจัยความสำเร็จ 
แนวทางการพฒันาต่อยอด จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เป็นต้น 

2.9 ใช้คณะผู้ประเมินในเขตพื้นที่นั้นๆ ทำการประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้นๆ (เลี่ยงการข้าม
จังหวัดประเมิน) เพื่อแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเดินทางข้ามจังหวัด 

2.10 สร้างมาตรฐานของผู้ประเมินใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน น่าเช่ือถือ และเสนอสถิติ ข้อมูล
ปัญหาที่เกิดจากทมีผูป้ระเมิน รวมทั้งข้อทักท้วงต่างๆ จากการประเมินสถานศึกษา 

2.11 งดการประเมินกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 
1,749 แห่ง ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้ารับการประเมินของปีงบประมาณ 2563 จนถึงช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 
2563 (1 ก.ค.63) เพื่อใหส้ถานศึกษามีเวลาเตรียมความพรอ้มในการจัดการเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
2563 

3.ร่างพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 วันที่ 1 พ.ค.62 ยงักำหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหง่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทกุห้าปีนบัตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย โดยทีร่อบของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จะครบรอบการประเมินในปี พ.ศ.2563 และปัจจุบันยังมสีถานศึกษา
อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ดังนั้น อาจต้องรอความชัดเจน
ในเชิงนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ ว่าจะยกยอดจำนวนสถานศึกษาที่
ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า (พ.ศ.2564-2568) หรอืไม่
อย่างไรต่อไป 

 
คำถามท่ี 2 : การสอบระดบัชาติ (NT และ O-NET) จะมีการเปลี่ยนแปลงและเข้มข้นเหมือนปีทีผ่่านมาหรือไม่ 
คำตอบ : 

1. การทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเทียบเคียงมาตรฐานการจัด
การศึกษาทั้งประเทศว่าเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่อย่างไร โดยที่กระบวนการจัดการสอบจะต้องมี
มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานหลกัสูตร ดังนั้น หน่วยงานทีจ่ัดสอบ                  
ทั้งสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หน่วยงานทีจ่ัดสอบ NT ช้ัน ป.3) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
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และสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (หน่วยงานทีจ่ัดสอบ O-NET ช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6) 
จะต้องมีมาตรฐานและเข้มข้นเหมือนปีทีผ่่านๆ มา ทั้งในด้านการพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
กรอบโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางฯ การบรหิารจัดการสอบของศูนย์สอบที่โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
การรายงานผลการสอบทีเ่ป็นระบบ และการนำผลสอบไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เป็นต้น 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา2019 (โควิด-19) ส่งผลต่อการเปิดปิด
ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา ดังนั้น หน่วยงานที่จัดสอบระดับชาติจะได้พิจารณาถึง
ช่วงเวลาของการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอกีครั้งหนึ่ง โดยให้
สอดคล้องกบัช่วงเวลาการเลื่อนเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และสอดคล้องกับช่วงเวลาที่
สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.6 ในการสอบคัดเลอืกเข้ามหาวิทยาลัย 
ถ้าแนวโน้มสถานการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกติ ไม่เสี่ยงต่อการสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่นักเรียน การจัดสอบ 
NT และ O-NET กจ็ะเป็นไปตามแนวทางการบรหิารจัดการสอบในปีทีผ่่านมา และก็มีความพยายามทีจ่ะใช้
นวัตกรรมทางด้านการสอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การวิจัยและพฒันาระบบการทดสอบออนไลน์ การนำ AI มาช่วย
ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยของผู้เรียน รวมถึงการนำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกบัการทดสอบสูก่ารปฏิบัติ เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนของการทดสอบให้น้อยลง การลดความเครียดและวิตกกังวลของนักเรียนจากการสอบจำนวนมาก 
เป็นต้น 

 
 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเพื่อปรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ในขณะนี้มีหลายประการ 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวิเคราะห์ความเป็นไปได้และนำข้อเสนอเพือ่ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในหลายประเด็นไปยงัหน่วยงานที่จัดสอบ O-NET เช่น 
 1. วิธีการสอบใช้การสุ่มสอบหรือสมัครใจของนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ส่วนนักเรียนช้ัน ม.6 ใช้การสอบ
ทุกคน (หากจำเป็นต้องใช้ผล ONET ในการคัดเลือกเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา) 
 2. รปูแบบการสอบใช้วิธีการสุ่มสอบหรอืสมัครใจสำหรับนกัเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 โดยเริ่มใช้วิธีการสุม่
สอบหรอืสมัครใจ ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2563 
 3. รปูแบบของข้อสอบ O-NET ควรยึดโยงกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและ
เป้าหมายการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ) 
 เนื่องมาจากเหตผุลในหลายประการดงันี ้
 1. ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545            
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 “มาตรา 26 กำหนดไว้ว่า 
“ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพจิารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สงัเกตพฤติกรรม      
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ                  
แต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา” 
“ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผูเ้รียน                
ตามวรรคหนึง่มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย” 
ดังนั้น เมื่อพจิารณาตามมาตรา 26 ข้างต้น มิได้กำหนดให้การสอบระดบัชาติต้องดำเนินการจัดสอบกบันักเรียน                      
ทุกคน และการกำหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ก็มิได้ระบุว่าเป็น
การสอบระดับชาติ แต่สถานศึกษารวมทัง้มหาวิทยาลัย สามารถใช้วิธีการตามวรรคหนึง่ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาได้ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
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2. การประเมินระดบัชาติเน้นการประเมินความรู้เป็นหลัก ทำให้การเรียนการสอนของการศึกษา                      
ข้ันพื้นฐานทั้งหมดถูกเตรียมการเพือ่การประเมินระดบัชาติ ที่เน้นวัดและประเมินความรู้ ทฤษฎี และยังมีการจัด
สอบหลายวิชา หลายครั้ง ซึ่งเป็นการสอบที่เน้นความรู้ทฤษฎีเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลุม่ลึกต่างกัน สง่ผลให้นกัเรียน                           
มีความเครียด และยงัทำให้วงจรการพฒันาผูเ้รียนขาดการพฒันาในทุกมิติ ดังนั้น การสอบ O-NET ควรมุ่งให้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาผูเ้รียน การดำเนินการจัดสอบ O-NET ด้วยวิธีการสุม่สอบหรือสมัครใจ จะทำให้
การนำผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแทจ้รงิ และไม่สามารถนำคะแนนจากการสอบ O-NET ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของ O-NET คือ ต้องการเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาทัง้ประเทศว่าเป็นไป                 
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่อย่างไร จงึไม่จำเป็นต้องวัดกับนักเรียนทกุคน ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ                  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำลังพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งจะทำใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มิใช่การวัด                    
และประเมินผลทีเ่น้นเนื้อหาอีกตอ่ไป ดังนั้น หน่วยงานทีจ่ัดการสอบระดับชาติ จำเป็นต้องปรบัเปลี่ยนทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และการบรหิารจัดการสอบ เพื่อให้การวัดและประเมนิผลในทกุระดบัสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4. การดำเนินการสอบ O-NET แบบสุ่ม จะทำให้รปูแบบข้อสอบแบบเขียนตอบถูกนำมาใช้มากขึ้น หรือ
แม้แต่การสมัภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ อาจสามารถดำเนนิการได้ อีกทั้งยงัทำใหม้ิติการประเมินทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะถูกนำมาประเมินในข้อสอบระดับชาติได้ และทำให้รปูแบบของข้อสอบ O-NET                 
ยึดโยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลกัสูตรอย่างแท้จริง 

5. หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารจัดการสอบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วย ทั้งการออกข้อสอบ                  
การตรวจข้อสอบอัตนัย ก็สามารถลดคนทำงาน ไม่ดึงครูออกนอกช้ันเรียน และสามารถใช้ศูนย์สอบของ สทศ.                      
และประสานความร่วมมือกับ สพฐ. ในการใช้ศูนย์ HRDC ในการจัดสอบได้ 

6. ปัจจบุันสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยมีที่นัง่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน จงึไม่จำเป็นต้องคัดเลอืก
นักเรียน ดังนั้น O-NET อาจไมม่ีความจำเป็นไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลายๆ คณะ 

ดังนั้น ความเป็นไปได้ของข้อเสนอเพื่อให้มีการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ก็ต้องได้รับการ
พิจารณาและตัดสินใจจากระดับนโยบาย และเสียงสะท้อนจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อปรบัระบบการ
ทดสอบเปน็ไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างแทจ้ริง 

คำถามท่ี 3 : สถานการณ์ในช่วง โควิด-19 การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนควรจะทำอย่างไร 
คำตอบ : 

1.จากแนวคิดเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสรุวรรณ)                
ในช่วง โควิด-19 ที่กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคนจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่งและเท่าเทียมกัน เพราะ                
การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรูห้ยุดไม่ได้” ประกอบกบัในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา2019 (โควิด-19) โดยทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยให้พจิารณารูปแบบการศึกษาทางไกลให้
ข้ึนอยู่กับสภาพบรบิท ความเหมาะสม และความปลอดภัยของพื้นที่แต่ละแหง่ 

2.จากแนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง ทัง้สถานทีจ่ัดการเรียนรู้ และเวลาที่เรียนรู้ โดยที่การวัดและประเมินผลผู้เรียนก็ควบคู่              
ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ของครูเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพือ่ให้การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนคุณภาพ             
ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 2561 และสามารถนำผลไปใช้พัฒนาผูเ้รียนได้
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อย่างแท้จริง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนดว้ยการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยกีารศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ก็ควรดำเนินการดังต่อไป                   
(ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพรก่ระจายของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 

2.1 การวัดและประเมินผลผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศึกษา 
เนื่องจากผูเ้รียนในแตล่ะระดับการศึกษา มีธรรมชาติและความซับซ้อนของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียน จึงตอ้งกำหนดรปูแบบและวิธีการใหเ้หมาะสมกับธรรมชาติและระดบัความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดบัการศึกษา ดังนี้ 

2.1.1 ระดบัปฐมวัย เป็นการประเมินที่มุง่เน้นตรวจสอบพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการจัดการเรียนใหก้ับเด็ก               
ในระดับการศึกษาน้ี ยังไม่มุ่งเน้นการอ่านและการเขียนเป็นหลัก สรปุแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 

- การวัดและประเมินผลเด็ก ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบ
ช้ินงาน เป็นต้น ครูผูส้อนจำเป็นต้องจัดทำแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมิน
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียน 

-มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

-ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับให้ครผูู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ 

-สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วย 
2.1.2 ระดบัประถมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนในระดับการศึกษาน้ี จึงมุ่งเน้นให้มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะ เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้
ความสามารถทัง้ด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ สรปุแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 

-การวัดและประเมินผลผูเ้รียน ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการ
ทดสอบ เป็นต้น 

- ครูผูส้อนจัดทำเครื่องมอืวัดและประเมินผลให้ผูเ้รียนเป็นผูส้่งข้อมลูสารสนเทศผลการประเมิน
ย้อนกลบัให้ครผููส้อน 

- ประสานขอความร่วมมือจากผูป้กครองใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินผูเ้รียน 
- สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
- มีการจัดทำตารางนัดหมายผูเ้รียนเป็นกลุ่มเพื่อประเมินผลการทำกจิกรรมร่วมกัน 
- มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะในแต่ละ

ระดับช้ัน 
2.1.3 ระดบัมัธยมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะของผูเ้รียน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนในระดับการศึกษาน้ี จึงมุ่งเน้นให้มีความรู้
ความสามารถทัง้ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพือ่ใหผู้้เรียนมีความรู้ความสามารถ            
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ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งผูเ้รียนยังมีความสามารถในด้านการใช้
เทคโนโลยีเป็นอย่างดี สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี ้

- การวัดและประเมินผลผูเ้รียนจึงต้องใช้วิธีการและรปูแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการ
ทดสอบ 

- อาจมทีั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบโดยใช้ระบบการสอบ
ออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รปู เป็นต้น 

- มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรบัการบริหารจัดการทดสอบและประเมินผู้เรียน ดังนั้น   
ในการวัดและประเมินผล ครผูู้สอนสามารถจัดระบบใหผู้้เรียนสามารถส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินยอ้น            
กลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผูส้อน โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 

- ประสานขอความร่วมมือจากผูป้กครองใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินผูเ้รียน 
-สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 

- จัดทำตารางนัดหมายผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการวัด
และประเมินผล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน 

2.2 การวัดและประเมินผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
เนื่องจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ละกลุม่สาระ
การเรียนรู้ มลีักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทกัษะกระบวนการ 
(Process skill) และด้านคุณลักษณะ (Attribute) ดังนั้น การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน จำเป็นต้องกำหนด
รูปแบบวิธีการใหเ้หมาะสมกับพฤติกรรมที่ตอ้งการวัด ดังนี้ 

2.2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี ้
 - การวัดและประเมินผลใช้การทดสอบเป็นหลัก ซึง่ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบมทีั้งข้อสอบ                   

แบบเลือกตอบและข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรใช้วิธีการทดสอบที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้โปรแกรมสำเรจ็รปู                            
ทั้งรปูแบบออนไลน์และรูปแบบที่ไม่ได้เช่ือมต่อในคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ออฟไลน)์ โดยให้ผูเ้รียนสอบทีบ่้าน 

 - มีการมอบหมายงาน นัดหมายเป็นกลุม่ สำหรับการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ควรจัดทำชุด
ข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด และมีการนัดหมายช่วงเวลาในการทดสอบกับผูเ้รียนล่วงหน้า 

- การทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรกำหนดให้ผูเ้รยีนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
แล้วจัดสง่ข้อมลูการทำข้อสอบมาให้ครผูู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ 

- สามารถวัดพฤติกรรมด้านความรู้ของผู้เรียนผ่านการทำรายงานที่สะท้อนถึงพฤติกรรม                    
ตามตัวช้ีวัดจัดส่งรายงานยอ้นกลบัมายงัครผูู้สอน ผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 

2.2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 
  - การวัดและประเมินผลใช้การประเมินภาคปฏิบัติเป็นหลกั เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่บ้าน 

ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกผลงาน และแบบบรรยายการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
                     - วิธีการจัดส่งงานสามารถใช้การถ่ายวิดิทศัน์ การถ่ายรูปภาพผลงาน การบันทกึเสียง โดย
ประสานขอความร่วมมอืจากผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินทักษะกระบวนการของผูเ้รียน 
   - สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความสามารถด้านทักษะและ
การปฏิบัตงิานของผู้เรียน 

 - มอบหมายงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ปฏิบัติงานทั้งทีบ่้านหรือสถานศึกษา เพื่อจะได้ทำการประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงานของผูเ้รียน 



20 
 

2.2.3 ด้านคุณลักษณะ (Attribute) สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี ้
- การวัดและประเมินผลใช้การสงัเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลัก เครื่องมือวัดและประเมิน

ผู้เรียนมีหลากหลายประเภท เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสงัเกต แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมินตนเอง 
เป็นต้น 

- ควรประสานขอความร่วมมือกบัผูป้กครองในการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนผ่านการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมทีบ่้าน การมอบหมายใหป้ฏิบตัิงาน เป็นต้น 

- สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณลักษณะของผูเ้รียน 
-มีการมอบหมายงานใหผู้้เรียนปฏิบัติงาน นัดหมายร่วมกันเป็นกลุม่เล็ก ๆ เพือ่สงัเกตพฤติกรรมและตรวจสอบ
คุณลักษณะของผูเ้รียน 

2.3 การวัดและประเมินผลแต่ละจุดมุง่หมาย 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนมจีุดมุ่งหมายสำคัญ คือ 1) การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรงุและพัฒนา 
(Formative Assessment) และ 2) การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
ดังนั้น ครูผูส้อนควรกำหนดรูปแบบและแนวทางในการวัดและประเมินผลในแต่ละจุดมุง่หมาย ดังนี ้

2.3.1 การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรงุและพัฒนา เป็นการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนตลอดปกีารศึกษา/ภาคเรียน สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 

- ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลทีห่ลากหลาย เช่น 
การทดสอบ การสงัเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า การสมัภาษณ์หรือการซักถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น 

- วัดและประเมินผลผูเ้รียนในแตล่ะช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้ พรอ้มทัง้บันทึกข้อมลูผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประสานขอความร่วมมือจากผูป้กครองใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินผลและสะท้อน
ผลการเรียนรู้ (Feedback) กลบัไปยงัครผูู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

- ควรจัดทำแนวทางการพฒันาตนเองของผู้เรียน มีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้หรือแหลง่ข้อมลู
ในการพัฒนาตนเองของผูเ้รียน เพื่อมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงาน 

- จัดสง่ข้อมลูผลการประเมินย้อนกลับไปให้ครผูู้สอนผ่านช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ 
2.3.2 การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินคุณภาพผูเ้รียนหลงั

สิ้นสุดปีการศึกษา/ภาคเรียน สรปุแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 
- ควรกำหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดสำคัญทีผู่้เรียนจำเป็นต้องรู้และสามารถสะท้อนคุณภาพผูเ้รียน

ตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน 
- การทดสอบควรใช้วิธีการหรือรูปแบบการทดสอบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมกับจำนวนและลักษณะ

ธรรมชาติของผู้เรียน เช่น การใช้โปรแกรมทดสอบสำเร็จรูปในการทดสอบแบบออนไลน์ทีส่ะดวกและง่ายต่อการ
เข้าถึง การจัดทำชุดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด แล้วนัดหมายช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า 

- นัดหมายผู้เรียนมาสอบเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ 
- จัดสง่ข้อสอบใหผู้้เรียนทำที่บ้าน แล้วจัดส่งกลบัคืนครูผูส้อนผ่านช่างทางการสื่อสารต่าง ๆ             

เป็นต้น 
- ครูผูส้อนสามารถเลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานที่มีการใหบ้ริการจากแหลง่ต่าง ๆ เช่น ระบบคลงั

ข้อสอบมาตรฐาน (SIBS) ระบบคลงัข้อสอบตามแนวทางการทดสอบ PISA (PISA Online Testing) ที่สำนัก
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ทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาข้ึน ทั้งในการวัดและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรงุและพัฒนาและการวัดและประเมินผลเพื่อสรปุผลการเรียนรู้ได้อีกด้วย 

2.2 การตัดสินผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ยดึตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานกำหนดข้ึน โดยการตัดสินผลการเรียนใช้ผลการประเมินระหว่างปี/ภาคเรียนและผลการประเมิน
ปลายปี/ภาคเรียน ตามสัดส่วนทีส่ถานศึกษากำหนด 
คำถามท่ี  4  : สถานการณ์ในช่วง โควิด-19 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 จะมีหรือไม ่
คำตอบ :  จากนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสรุวรรณ) ในช่วง โควิด-19 

“เพิ่ม (เวลาพัก)  ลด (ประเมิน)  งด (กิจกรรมที่ไมจ่ำเป็น)” 
1. จากข้อกำหนดเชิงนโยบายและสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ โควิด-19 ดังกล่าวข้างต้น คิดว่าน่าจะ

ส่งผลต่อแผนการลงพื้นทีเ่พื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ของ สมศ. (ความชัดเจนน่าจะมี
มากขึ้นจากการประชุมอนกุรรมการฯ ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 7 พ.ค.63) เพราะการประเมินคุณภาพภายนอกต้องดู
ความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก จะต้องใหส้ถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจากการ
ประเมินทีผ่่านๆ มา เป็นการประเมินที่ผูป้ระเมินลงไปประเมิน ณ สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของผู้บรหิารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และการจัดการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน แต่เมือ่สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่อาจมีการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน หรอือาจมีครูและผู้บริหารอยู่ทีโ่รงเรียน หรือบรหิารจัดการ
และจัดการเรียนรูท้ี่บ้านทั้งหมด เมื่อวิธีการบรหิารจัดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป และยังมีปจัจัยอื่น ๆ ที่อาจจะสง่
ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนั้น ในช่วงเวลาน้ี ก็ต้องประสานงาน และประชุมหารือเพื่อ
ความชัดเจนของแนวทางจาก สมศ.อีกครัง้หนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม ภารกิจที่ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง ของปีการศึกษา 2561 กจ็ำเป็นต้องดำเนินการต่อไป 

2. ตามที่ สพฐ. ได้มีหนงัสือราชการแจ้งไปยงัเขตพื้นทีก่ารศึกษาทุกเขต เพื่อให้จัดส่งรายช่ือสถานศึกษา
และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา 2561 เพื่อ สมศ.จะได้นำรายงานไปวางแผนวิเคราะห์และ
เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดส่ง
รายงานผ่านระบบ e-SAR ซึ่งเป็นระบบที่ สพฐ. และ สมศ. ร่วมกันพฒันา โดยระบบสามารถเช่ือมโยงการรายงาน
ไปยังระบบ AQA ของ สมศ. ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้ให้สถานศึกษา uploads ไฟลร์ายงานให้แล้วเสรจ็
ภายในวันที่ 16 เม.ย.2563 นั้น จากข้อมลู ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 พบว่า การจัดสง่ SAR ปีการศึกษา 2561 
ผ่านระบบออนไลน์ e-SAR ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 29,865 แห่ง) สรุปได้ดังนี ้

2.1 มีสถานศึกษาในสังกัด จัดส่ง SAR จำนวน 20,256 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.83) 
2.2 มีสถานศึกษาในสังกัด ไม่ได้จัดส่ง SAR จำนวน 9,609 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 32.17) 

3. แม้ว่าแนวโน้มการลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.อาจงด หรืออาจ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา หรืออาจจะพฒันาวิธีการประเมินภายนอกแบบใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเชิง
นโยบาย และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ โควิด-19 และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข่วงนี้ก็ตาม 
แต่ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมอืจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรบัผิดชอบในการดำเนินงานจัดส่ง SAR ปกีารศึกษา 
2561 เพื่อหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องต่าง ๆ จะได้มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สำหรับใช้ในการวางแผน พัฒนา และดำเนินงานอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzKiP621eNJGM-1jl7nyE7vQ7MyLU5Q1zUzOuvUXnVRLKrfYK437jSlwosp_jWL61yVj2vvT_HIH3rxc0U56DhRH5qiqkPgFcYtCY8WIj08-WDtfnvoxPDTE8Bfam-xXou4RGOHLUI5CEvQ5LnHaaQyV9PFnrwcMkigInZUzC5N3U-SLFnrKf0p2vqcvqcEcNpboKqO3_IO5QCUMWzCjWWtHpkONvOaBDRTZHA2NIAXtRq04QY7XjAsxmwTO9C9Qvk7IQjFB2BNaHGH9CwnFnoZMxgJglXnOgxz6GcyLa2UJjIeRQGudib4GiWGZXoQB74NzLNco2oBa-JsvYufnr5&__tn__=%2ANK-R
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4.ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 คิดว่าควรใหส้ถานศึกษา focus เรื่องการจัดการเรียนการสอน
เป็นหลัก ใหผู้้บรหิารและครูมเีวลาในการเตรียมความพรอ้มสำหรับการจัดการเรียนรู้ช่วงเปิดเทอม (1 ก.ค.2563) 
รวมทั้ง งด หลีกเลี่ยง หรอืเลื่อนกจิกรรมอื่น ๆ ที่ยังไมจ่ำเปน็ในช่วงนี้ออกไปพลางก่อน 
 

 


