บทความทางวิชาการ
เรื่อง
การศึกษาในยุค COVID-๑๙

โดย
พ.อ. เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล หมายเลขประจำตัว ๓๗๑๕

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การศึกษาในยุค COVID-๑๙
๑. บทนำ
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -๑๙ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่ม
ระบาดในประเทศจีนปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล ๑๙๑ ประเทศทั่วโลก ประกาศ
ปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า ๑.๕ พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ทั้งหมด) สำหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน โดย
ในช่ ว งต้ น เดื อ นเมษายน คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให้ เลื่ อ นวั น เปิ ด เทอมภาคเรี ย นที่ ๑ ไปเป็ น วั น ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่ างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป
สิ่งแรกที่รัฐต้องตัดสิน ใจ คือ การเปิด -ปิดโรงเรียน แต่ผลของการปิดโรงเรียนอาจได้ไม่คุ้มเสีย
มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลหลายประเทศใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิดเมือง
(Semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงเรียนจึงจำเป็นต้องถูกปิด
ไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปิดโรงเรียนในประเทศจีน
ฮ่องกง และสิงคโปร์ ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARs บ่งชี้ว่า การ
ปิ ดโรงเรีย นอย่างเดีย วส่ งผลน้ อยมากต่อการลดจำนวนของผู้ ติดเชื้อ เมื่อเทียบกับ มาตรการอื่นนอกจากนี้
ธนาคารโลกยังแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปิดโรงเรียนว่า จะส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียโอกาสในการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เนื่องจากไม่มีรายได้มากพอที่จะนำมาใช้สนับสนุนการ
เรีย นของบุ ตรหลานเพิ่มเติม ที่ร้ายแรงที่สุ ดการปิดโรงเรียนอาจผลักให้ นั กเรียนกลุ่มนี้ห ลุดออกจากระบบ
การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือการวางแนวทางเปิดโรงเรียน
เพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้มาตรการ
ทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน
การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลายด้าน เป็นต้นว่า
เราจะออกแบบการเรีย นรู้ในยุ คโควิด -๑๙ ให้ มีประสิทธิภ าพได้อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษา
รูปแบบใหม่หลังจากนี้ ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือทำให้ความเหลื่อม
ล้ำย่ำแย่กว่าเดิม

๒. จะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่างไร
ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -๑๙ หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการ
สอนออนไลน์ ผ่ าน Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือ แอปพลิ เคชั น ที่ ช่ ว ยให้ ค รูส อนใน
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อ
ที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวทำให้เด็ กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
เสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจำเป็นต้อง

๒
ได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจทำให้เหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่มี
ความพร้อมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าว เช่น รัฐบาล
ฮ่องกงให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอร์ให้นักเรี ยนยืมเรียน รัฐนิวยอร์กเตรียม
iPad พร้อมอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนยืมกว่า ๓ แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมมือกับบริษัท Google จัดหา
Chromebooks และ Mobile Hotspot ให้นักเรียน รวมทั้งออกคู่มือให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กใน
การใช้อุปกรณ์
ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเรียนทางไกลค่อนข้างสูง ข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) บ่ งชี้ว่า สั ดส่ ว นของครั วเรื อนที่มี คอมพิ ว เตอร์ค่อนข้างต่ ำเมื่ อเปรียบเที ยบกั บค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำสูงใน
การเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไป
กว่านั้น ยังมีนักเรียนกว่า ๘ หมื่นคน อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ดังนั้น รัฐบาลต้องสำรวจความพร้อมของ
ครัวเรือนเด็ก และมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของเด็กที่มี
สภาพความขาดแคลนแตกต่างกัน
จากบทเรียนข้างต้น รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปิด -ปิดโรงเรียนให้สอดรับกับความรุนแรงของ
การระบาดของโรค มีความยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่ และใช้มาตรการด้านอื่นควบคู่ในกรณีเปิดโรงเรียน นอกจากนี้
ควรเร่ งสำรวจความพร้อ มในการเข้าถึ งการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่ อเตรียมอุป กรณ์ ห รือสื่ อการเรีย นให้
เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กที่แตกต่างกัน โดยดำเนินการ ๖ ประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ กำหนดมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง และยืดหยุ่นตามความรุนแรง
ของการระบาดของไวรั ส โควิด -๑๙ โดยวางแนวทางให้ พื้ น ที่ ที่ พ บผู้ ติ ดเชื้อ รายใหม่อ ย่างต่อ เนื่ อ งในช่ว ง
๒สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องปิดโรงเรียน และให้เด็กเรียนทางไกลที่บ้านจนสถานการณ์ลดความรุนแรงลงจนสามารถ
กลับมาเปิดโรงเรียนได้ ในกรณีพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปรายหรือไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง ๒ สัปดาห์
ที่ผ่านมา ให้พิจารณาเปิดโรงเรียนได้ภายใต้ข้อจำกัดความพร้อมของห้องเรียน และความพร้อมในการเรียน
ทางไกลของเด็ ก ทั้ ง นี้ ค วรกำหนดให้ แ นวทางการเปิ ด -ปิ ด โรงเรี ย นยื ด หยุ่ น ตามสถานการณ์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณีที่สถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ผ่อนคลายลง
ประการที่ ๒ ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น “ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-๑๙” โดยกำหนด
แนวทางให้โรงเรียนทุกแห่งสำรวจความพร้อมของห้องเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรประสานงานกับ
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยากำหนดลักษณะของห้องเรียนที่เหมาะสม เช่น จัดระยะห่างระหว่าง
นักเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอย่างน้อย ๑๐ เท่าของปริมาณอากาศในห้องเรียน เป็นต้น
เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านกายภายของตน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรสื่อสารอย่าง
ชัดเจน โดยกำหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคารเรียนมาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ใช้แบบแปลน
มาตรฐาน ควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอย่างชัดเจน
ประการที่ ๓ สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่อประเมินความเสี่ยง กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในการเข้าถึงการเรียนทางไกล โดยแบ่ง
เด็กเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

๓
- กลุ่มที่มีความพร้อม ได้แก่ เด็กมีอุปกรณ์ดิจิทัลพร้อมอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
- กลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้านแต่เข้าถึงไฟฟ้าได้
- กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และไม่มี
ไฟฟ้าใช้
ทั้งนี้ ควรใช้ข้อมูล เพื่อ ประเมินความพร้อมของผู้ ปกครองด้ วย เช่น เป็ นเด็ก อยู่กับพ่ อแม่
หรือไม่ เพื่อวางแผนให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีที่
ต้องเรียนที่บ้าน
ในกรณี พื้ น ที่ ที่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ป ระปราย และพื้ น ที่ ที่ ไม่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ในช่ ว ง
๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนควรเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีห้องเรียนพร้อมรองรับนักเรียนทุกคน
โดยยั งสามารถรั กษาระยะห่ างได้ ส่ ว นโรงเรีย นที่ ไม่ ส ามารถจั ดชั้ นเรีย นตามมาตรฐานรัก ษาระยะห่ างที่
ปลอดภัยได้ ควรใช้วิธีการสอนในโรงเรียนตามปกติผสมกับการสอนทางไกล เช่น โรงเรียนประถมศึกษาหรือ
ขยายโอกาส ให้นักเรียนอนุบาลหรือในช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ถึง ป.๓) มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ แต่ให้นักเรียน
ระดับ ป.๔ ขึ้นไปเรียนที่บ้าน ส่วนโรงเรียนมัธยม ครูอาจประเมินนักเรียนตามผลการเรียน (เช่น คะแนนสอบ
หรือพฤติกรรม เป็ น ต้น ) แล้ วให้ เด็กที่จ ำเป็ น ต้องดูแลใกล้ ชิดมาเรียนตามปกติ นอกจากนั้นให้ เรียนที่บ้าน
เป็นต้น
ประการที่ ๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากการเรียนทาง
ไกล ในกรณีโรงเรียนต้องปิดเพราะพื้นที่มีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้นเรียนในห้องเรียน
แก่เด็กทุกคนได้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งสื่ อการเรียนการ
สอนแก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พร้อมเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ยืม
เรียน แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่บ้าน แต่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์ได้ และ
จัดเตรียม “สื่อแห้ง” ในรูปชุดสื่อการเรียนรู้ (Learning Packages) สำหรับเด็กที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น
ประการที่ ๕ ใช้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดการสอนได้ หรือใช้การสอนแบบผสม ควร
บังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCovid-๑๙” ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร UNICEF อย่าง
เคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยมาโรงเรียน กำหนดให้มีการล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ
และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
ประการที่ ๖ สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจำเป็นของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมทั้งให้
คู่มือสนับสนุนเด็กสำหรับการเรีย นทางไกล โดยให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางการเปิด -ปิดโรงเรียน
อย่างไร เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำ
คู่มือสำหรับผู้ปกครองสำหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อเรี ยน
ออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือ คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
การเปิด-ปิดโรงเรียนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ “การศึกษาต้องปรับตัวอย่างไรในช่วง
สถานการณ์ โควิด-๑๙” เพื่อให้เด็กกลับมาเรียนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้น แต่จะทำอย่างไรให้เด็กสามารถ
เรียนได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่อาจต้องเรียนที่บ้านช่วงหนึ่ง แล้วสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลัง

๔
สถานการณ์ระบาดลดความรุนแรงลง รวมทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอน

๓. จัดการเรียนการสอนอย่างไร
ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุกๆที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยัง
ต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน
รัฐรัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่างๆโดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็กสำหรับประเทศไทย
ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -๑๙ เท่านั้น แต่ควร
เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส”ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการ
เรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรี ยนรู้ที่ต้อง
สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กโดยควรดำเนินการดังนี้
ประการที่ ๑ กระชั บ หลั ก สู ต รปรับ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ โควิ ด -๑๙ และสื่ อ สารให้ ผู้
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยในปัจจุบันเน้นเนื้อหามาก ครูจำเป็นต้องใช้เวลา
เยอะเพื่อสอนได้ครบถ้วน และไม่เอื้อให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)เท่าที่ควร และหากยังใช้ หลัก
สูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ ครูจะต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน
การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียน
จะสามารถช่วยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นต่ำไว้ได้ ตัวอย่างของ มลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา
ได้กระชับหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาจำเป็นตามมาตรฐานของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ครูสามารถนำไปวางแผนการ
สอนและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับผู้ปกครองเพื่อสื่ อสารให้เข้าใจถึง
หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักสูตรแกนกลางไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแล้ว แต่ต้องเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารแก่ครูและ
ผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกำหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชาแล้ว แต่ต้อง
เพิ่มความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัย และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วน
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการควรให้ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ครู
โดยให้ ค ำแนะนำในการเลื อ กตัว ชี้วั ด และเนื้ อ หานอกเหนื อ จากส่ ว นที่ จำเป็ น เพื่ อให้ เหมาะกั บ บริบ ทและ
สถานการณ์ ของพื้น ที่ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการควรออกคู่มือหลักสู ตรฉบับย่อสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้
ปกครองเข้าใจบทบาทใหม่และสามารถติดตามการเรียนรู้ของเด็กได้
นอกจากนี้ โรงเรียนต้องไม่ละเลยการให้ความรู้แก่นักเรียนแต่ละช่ วงวัยในการป้องกันตนเองจาก
โรคระบาดซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้จัดทำคู่มือไว้แล้ว
ประการที่ ๒ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการ
เรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและส่ งเสริมการเรีย นรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ ดังตัวอย่างของมลรัฐ Alberta
ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน (blended learning) โดย
แนะนำการกำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้แก่

- ชั่วโมงเรียนรู้ผ่านจอสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย
(ปัญหาด้านสายตา)และพัฒนาการด้านสังคม(ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น)
- ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการทำใบงานชิ้นงาน และค้นคว้าด้วยตัวเอง
- ชั่วโมงที่ครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
ส่ ว นในกรณี ของสหรั ฐ อเมริ กา พบว่า ให้ ความสำคัญ ต่ อการตอบสนองของผู้ เรีย นแต่ล ะคน
แตกต่างกัน โดยจัดทำฐานข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่ างอิสระโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้หน่วยงานอื่นๆ และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุดการเรียนรู้พื้นฐานให้
นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (สื่อแห้ง) เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งที่สามารถเข้าถึง
และไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้
ในกรณีของไทยแม้หลักสูตรแกนกลางของไทยเปิดให้ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดชั่วโมงเรียน
แต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้างแข็งตัว ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการช่วยผ่อน
คลายโครงสร้างเวลาเรียนลง และเปิดช่องทางการสื่อสารให้ครูได้สอบถามข้อสงสัย ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ครูออกแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปิดให้เอกชน และภาค
ประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒ นาแลกเปลี่ยน
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ใหม่ ๆ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ เด็ ก มากขึ้ น
ประการที่ ๓ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยน
ไป ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะนำ
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง ทั้งนี้ควรเริ่มต้นโดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัด
ให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้แผนการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์การระบาด เช่น ครูสามารถ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ ๒ สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินสถานการณ์การ
ระบาด ทั้งนี้ หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็ นระบบทั้งเทอมหรือ
ทั้งปี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตน
เองซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต
ในทางปฏิบัติ การจัดหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจ และยัง
สามารถบูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน หลังจากนั้นครูควรกำหนดคำถามสำคัญของแต่ละหน่วยและ
วางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน เลือกสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเด็กและสื่อสารกับพ่อแม่ให้ทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป เนื่องจากการเสริมทักษะออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ ตั้งคำถาม เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมจะทำให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้มีคุณภาพมาก
ขึ้น ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพิ่มทักษะเหล่านี้ตามความต้องการของครูในแต่ละพื้นที่
โดยอาจจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม ช่วยพัฒนาศักยภาพครูให้ตรงกับทักษะที่
ต้ อ งการ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเพิ่ ม ทั ก ษะให้ แ ก่ ศึ ก ษานิ เทศก์ เพื่ อ เป็ น “โค้ ช หน้ างาน” ให้ แ ก่ ค รู ต่ อ ไป
ประการที่ ๔ ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) เพื่อไม่ให้เด็กเสีย
โอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อ กัน
ลดลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจทำให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้
ทันเวลาโดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคำนวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะยาว การประเมิน
เพื่อพัฒนาจึงไม่สามารถลดหรือละทิ้งไปได้ทั้งการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) ของ

เด็ก เพื่อให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะสามารถให้ feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียน
รู้ได้ตรงตามสถานการณ์ และการประเมินซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) ของเด็ก โดยครู
เปิดโอกาสให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อเด็กเข้าใจตนเองก็จะเป็ นโอกาสที่จะวางแผนการเรียนรู้ของตน
เองร่วมกับผู้ปกครองและครูได้
การประเมินเพื่อพัฒนาทั้ง ๒ ลักษณะจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและ
ครูมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ การประเมินเพื่อพัฒ นาอย่างไม่เป็นทางการรายบุคคล(personalized checkins) เพื่อติดตามการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ใน
กรณีของเด็กโต อาจจะเพิ่มการประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน (self & peer assessment) เข้าไปด้วย
ซึ่งจะมีป ระโยชน์ ในการช่วยฝึกทักษะการสะท้ อนคิดให้ เด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย การประเมินเพื่อพัฒ นาจะ
ประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ
- การเสริมศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน
- มีการให้เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเข้ามาร่วมพัฒนา
เครื่องมือการประเมินใหม่ๆ
- มีการเปิดเวที(platform)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เชี่ยวชาญ
ประการที่ ๕ การประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว้แต่
ควรให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็กมากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ สถานการณ์โรค
ระบาดในปัจจุบันทำให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น คุณภาพการศึกษาที่เด็กจะได้ รับ
ในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้ หรือทักษะแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความรับ ผิด
รับชอบได้ มิฉะนั้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑ์ข้อสอบวัด
ความรู้ (test-based) มาสู่การให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ (non-academic measure) มากขี้น
เช่น อัตราการเข้าเรียน (attendance rate) หรืออัตราการออกกลางคัน (drop-out rate) เป็นต้น โดยการ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดภาระครู เช่น ใช้ระบบGoogle Classroom
บันทึกการใช้งาน ซึ่งจะช่วยทำให้เขตพื้นที่สามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับความต้องการ
มากขึ้นด้วย

๔. บทสรุป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ทำให้ทั่วโลกต่างเฟ้นหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด
ก่ อนมาลงเอยด้ วยมาตรการเว้ นระยะห่ างทางสั งคมหรื อ Social Distancing จนนำไปสู่ การปิ ดเมื อง
ปิดเศรษฐกิจและปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมานั่นกลายเป็นสาเหตุให้นักเรียนจำนวนกว่า ๑.๕ พันล้านคน
หรือมากกว่าร้ อยละ ๙๐ของนั กเรีย นทั้ งหมดในโลกได้รับ ผลกระทบ ถูกปั่นป่ วนกระบวนการเรียนรู้ และ
บางส่วนยังประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในโลกการศึกษาแบบปัจจุ บันทันด่วน
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำที่อาจรุนแรงสาหัสมากขึ้นเป็นทวีคูณ
การมาเยื อนของวิกฤตโรคระบาดทำให้ เกิดคำถามเกี่ยวกับ ระบบการศึ กษาหลากหลายด้าน
เป็นต้นว่าเราจะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่างไร เราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด -๑๙ จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้อย่างไรทักษะและหลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหนเทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือทำให้ความเหลื่อมล้ำย่ำแย่กว่าเดิมและจริงหรือไม่ ที่เราสามารถเปลี่ยน
วิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสด้านการศึกษาใหญ่ได้ แม้ไม่มีโควิด-๑๙ระบบการศึกษาไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยขับเคลื่อนจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ด้านสังคม เช่น

๗
โครงสร้ างประชากรที่ เปลี่ ย นแปลง ด้ านเทคโนโลยี เช่ น disruptive technology ที่ ท ำให้ ทั ก ษะที่ เป็ น ที่
ต้องการเปลี่ยนไป และด้านการเมื องการปกครอง เช่น การดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ผู้เขียนมองว่า โควิด-๑๙ เป็นทั้ง “ตัวเร่งปฏิกิริยา” ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่รอท่าอยู่เกิดขึ้นเร็วขึ้น เช่น การ
นำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในวงกว้างและเป็น “ตัวหน่วงปฏิกิริยา” ให้แผนการบางอย่างชะลอออกไป
เช่น การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการศึกษา ๒๕๖๓
การเร่งปฏิกิริยาและการหน่วงปฏิกิริยาของโควิด -๑๙ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนต้องปรับตัว
ด้วยความจำเป็น เช่นเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทยมา
โดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการตั้งรับปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการศึกษา ก็เป็นไป
ได้สู งมากว่าอนาคตของการศึกษาไทยจะเคลื่อนคล้อยไปตามแรงเหล่านี้จนไม่ส ามารถควบคุมทิศทางไปสู่
จุดหมายที่ต้องการได้
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