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การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระดับมัธยมศึกษา  
พื้นที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร * 

Teaching and learning management during COVID - 19 pandemic in 
Wachirathamsatit School, Phra Khanong district, Bangkok 

จิรกิติ ์ทองปรีชา** 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ระดับ
มัธยมศึกษา พ้ืนที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
นโยบายและแนวทางของรัฐในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและสภาพปัญหา อุปสรรคการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
ข้อมูลเอกสาร (documentary data) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส, การเรียนการสอน, โรงเรียน 

บทน า 

โรงเรียนเป็นสถานที่ทีม่ีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ประกอบด้วย
ผู้คนจ านวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 และมีการ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการ 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆซึ่งจะเป็นการเรียนผ่าน DLTV จากมูลนิธิ 
 
 
             * บทความนี้เรยีบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การบริหารจดัการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระดับ
มัธยมศึกษา พื้นที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และรวบรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน OBEC 
Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor 
ติวฟรี.com, e-Book เป็นต้น รวมถึงเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่ง
รูปแบบการเรียนการสอนอาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู ้ผสมผสานกับการเรียนรู ้นอก
ห้องเรียนที่ครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน อีกทั้งมีการก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 โดยมีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียน ตรวจสอบสถานที่ ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่
เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนี้ยังมีแนว
ทางการเปิด-ปิดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงการได้รับความรู้ ให้
ครบตามช่วงวัยของเด็กเ พ่ือลดการได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทาง มาตรการหรือนโยบายภาครัฐต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และให้ทราบถึงสาระส าคัญของแนวทาง มาตรการหรือนโยบายในแต่ละขั้นตอน เพ่ือน ามาซึ่งการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเลือกโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็น
พ้ืนที่ศึกษาเนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร (documentary data) และการสัมภาษณ์ 
(interview) การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดีประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอน รวม 10 คน 

ผลการวิจัย 

 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ; นโยบายของรัฐ การวางแผน การประชุมและการมอบหมาย 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางรวมถึงมาตรการเพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนและแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ซึ่งสามารถแบ่งระยะการด าเนินงาน
ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 

 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม “โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการส ารวจความพร้อมของนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประชุมและแต่งตั้งครูผู้สอนจ านวน 138 
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คน รวมถึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 78 ห้องเรียน และครูหัวหน้าประจ าระดับชั้น เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมและนักเรียนในกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ทั้งนี้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 77 .0 
เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ร้อยละ 
23.0” (รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, สัมภาษณ์, 2563) ซึ่งสามารถแบ่งนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม
ในการเรียนออนไลน์ออกเป็นกลุ่ม ได้แก่  
 1.กลุ่มท่ีเรียนจาก DLTV  
 2.กลุ่มท่ีเรียนจากหนังสือและใบความรู้  
 3.กลุ่มท่ีต้องเรียนที่โรงเรียน  
 

 

 

ภาพ 1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

ที่มา. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, สัมภาษณ์, 2563 

จากภาพ 1 ผลจากการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาพบว่านักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีความ
พร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)  
ร้อยละ 39.0 คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ร้อยละ 47.0 แท็บเล็ต (Tablet) ร้อยละ 22.0 และ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ร้อยละ 97.0 
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ภาพ 2 ความพร้อมของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

 

ที่มา. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, สัมภาษณ์, 2563  

 จากภาพ 2 การส ารวจความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที่มีต่อความพร้อมในการ
เรียนออนไลน์พบว่ามีนักเรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.0  มีนักเรียนที่พร้อมเรียน
ออนไลน์มากร้อยละ 18.0 มีนักเรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์ปานกลางร้อยละ 52.0 มีนักเรียนที่พร้อมเรียน
ออนไลน์น้อยร้อยละ 16.0 และมีนักเรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์น้อยที่สุดร้อยละ 7.0  

 จากการส ารวจโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการสอนโดยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้มีการจัดอบรมให้กับครูจ านวน 138 คน ที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนออนไลน์ อีกทั้งยังมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และแนวทางในการ
ป้องกันตนเอง การสังเกตอาการป่วย การจัดอุปกรณ์เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการที่ใช้
ป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเพ่ือความปลอดภัยสูงสุด ในกรณีที่การแพร่ระบาดลดน้อยลง 
รัฐบาลผ่อนปรนจนโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และห้อง
studio เพ่ือใช้ในการด าเนินการสอนของครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตซึ่งประกอบไปด้วยห้อง studio1 และ 
studio2 เพื่อใช้สอนออนไลน์นักเรียนในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ ซึ่ง
มีการแบ่งใช้ห้องstudioออกเป็น ห้องstudio1 ใช้สอนออนไลน์นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 ห้อง
studio2 ใช้สอนออนไลน์นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 เพือ่ความสะดวกรวดเร็วของครูผู้สอนอีกทั้ง
ยังเป็นการบริหารจัดการการสอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ครอบคลุม ทั่วถึง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
เวลารอบทเรียนจากครูนานและยังมีความต่อเนื่องในการเรียน อีกทั้งยังมีกล้องที่ใช้ในการถ่ายท าการสอน
ของครูซึ่งสามารถจับการเคลื่อนไหวของครูผู้สอนได้ จึงสามารถเดินเคลื่อนที่ไปมาแสดงท่าทางเหมือน
ก าลังสอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง เพื่อให้นักเรียนรู้สึกเหมือนการได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติจริงๆและมีจอ

7% 

18% 

52% 

16% 

7% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 



5 
 

ดิจิทัลที่สามารถเขียน วาดภาพ แสดงคลิปวีดีโอหรือน าสื่อการสอนอื่นๆมาแสดงขณะสอนได้ทันทีแทนการ
ใช้กระดานไวท์บอร์ดที่ครูต้องวาดภาพประกอบเพียงอย่างเดียว 

 ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน W.T.PLATFROM เป็นระบบที่ให้นักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครอง สามารถเข้ามาเรียนรู้ ผ่าน W.T.PLATFROM ได้” (รองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ, สัมภาษณ์, 2563) ซึ่งจะประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงเอกสาร
ข้อมูลที่ใช้ประกอบกับการเรียน เพ่ือความสะดวกในการเรียนรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ครูผู้สอน
สามารถติดต่อสื่อสาร และให้ค าแนะน านักเรียนได้ผ่าน W.T.PLATFROM ภายใต้แนวคิด โรงเรียนอาจ
หยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ถือได้ว่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นโรงเรียนแกนน าที่มีความพร้อมด้าน 
ICT อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือ W.T.PLATFROM ซึ่งรูปแบบ W.T.PLATFROM 
ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้  

 1. MOODLE PLATFROM ประกอบไปด้วย 
  1.1 ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course management) ใช้ส าหรับการ
จัดหลักสูตรรายวิชาทั้งการเพิ่มหลักสูตรใหม่การเพ่ิมเนื้อหาในแต่ละรายวิชา  
  1.2 ระบบจัดการไซต์ (Site management) ใช้ในการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารหรือหน้าวิชาที่
ก าลังเปิดสอนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆหน้าเว็บ 
  1.3 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User management) ใช้ส าหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ
MOODLE  
  1.4 ระบบจัดการไฟล์ (File management) ใช้ส าหรับการจัดการไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร 
ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ 

 2. DEEP PLATFROM ประกอบไปด้วย Microsoft Team เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูใช้สอนได้
อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมของ Microsoft office เช่น Word 
Excel รวมถึงสามารถจัด VDO Conference เพ่ือช่วยในการสอนออนไลน์รวมถึงใช้งานได้ในหลากหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ในหลาย
ช่องทางโดยทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้จัดคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน 

 ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  

 สถานการณ์ท่ี 1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ยังไม่คลี่คลาย จะมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และระบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
พร้อมในการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  
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 1. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน W.T.PLATFROM ซึ่งนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์
แบบถ่ายทอดสด ตามตารางท่ีครูผู้สอนจะนัดไว้ในช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ เช่น ไลน์ เพจเฟซบุ๊ก
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนแบบถ่ายทอดสดได้ นักเรียนสามารถเลือกเรียน
ผ่านวีดีโอที่ครูผู้สอนบันทึกไว้ซึ่งสามารถใช้เรียนในภายหลังได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนผ่าน 
W.T.PLATFROM ที่ครูได้อัพโหลดไว้ใช้ประกอบการเรียนได้ และยังสามารถอัพโหลดไฟล์งานหรือ
การบ้านที่ครูสั่งส่งผ่านทาง W.T.PLATFROM ได ้
 2. นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่สามารถเรียนผ่านระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้ ครูที่ปรึกษาจะมีคู่มือและแนวทางการเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้นักเรียน
และผู้ปกครองสามารถเข้าเรียนและติดตามการเรียนของบุตรหลานได้ โดยนักเรียนสามารถขอค าปรึกษา
จากครูที่ปรึกษาผ่านช่องทางที่สะดวกหรือผ่านทาง Call Center ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 3. นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์และไม่สามารถเรียนผ่านระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) แต่สามารถโทรศัพท์ติดต่อเพ่ือขอรับหนังสือและใบความรู้จากครูที่ปรึกษา เพ่ือน ากลับไป
เรียนที่บ้านได้ด้วยตนเองโดยการก ากับติดตามของครูที่ปรึกษา เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
การนัดส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
 4. นักเรียนที่ไม่พร้อมและมีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิตมีการจัดห้องเรียนพิเศษเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนจากวีดีโอที่ครูได้ท าการบันทึกไว้ใน
ช่องทาง W.T.PLATFROM รวมถึงนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูลความรู้เพ่ิมเติม ทั้งนี้
การมาเรียนที่โรงเรียนจะต้องเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งทาง
โรงเรียนได้จัดแนวทางป้องเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 
 สถานการณ์ที่ 2 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงโรงเรียนต้องจัดท าแบบประเมิน
ตนเองตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อยู่ใน
เกณฑ์สีเหลืองซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยท าการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อทั่วทั้งโรงเรียน มีมาตรการการคัดกรองโรคก่อนเข้าโรงเรียน
โดยจะมีครูรับหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่อาคารเรียน  รวมถึงมีการติด
สัญลักษณ์ส าหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการท า
สัญลักษณ์ในจุดต่างๆเริ่มตั้งแต่การต่อแถวเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดต่างๆที่อาจจะเป็น
ศูนย์รวมของคนจ านวนมาก เช่น โรงอาหาร ลิฟต์ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีแนวทางการ
จัดห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยในหนึ่งห้องเรียนนั้นจะจ ากัดนักเรียน 20-25 คนต่อห้องเท่านั้น ซึ่งจะมีการ
แบ่งนักเรียนในหนึ่งห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการแยกห้องเรียนและเรียงตามเลขที่ประจ าตัวนักเรียน 
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และมีการลดเวลาเรียนลงเพ่ือให้มีเวลาในการท าความสะอาดห้องเรียนรวมถึงจุดสัมผัสต่างๆที่อาจจะเป็นที่
ที่มีการสัมผัสจากคนจ านวนมาก จากปกติใช้เวลาเรียนคาบละ 1 ชั่วโมง ปรับลดเวลาเรียนลงเหลือ  
45 – 50 นาที และเพ่ิมการเหลื่อมเวลาในกิจกรรมที่นักเรียนต้องอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก เช่น  
การเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน กล่าวคือ ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลายทางท้ังการเรียนรู้ภายในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้
นอกห้องเรียนผ่านระบบ W.T.PLATFROM หรือ DLTV หนังสือและใบงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น เรียน
ระดับชั้นละ 2 วัน ในหนึ่งวันมีนักเรียน 2 ระดับชั้นที่มีเรียนที่โรงเรียน ดังนี้ 

 ตาราง 1 การแบ่งวันเรียนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วัน ระดับชัน้ 

จันทร์-อังคาร มธัยมศกึษาปีที่ 1 มธัยมศกึษาปีที่ 4 

พุธ-พฤหัสบด ี มธัยมศกึษาปีที่ 2 มธัยมศกึษาปีที่ 5 

ศกุร์-วนัเสาร์ มธัยมศกึษาปีที่ 3  มธัยมศกึษาปีที่ 6 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 ในวันที่นักเรียนไม่ได้มีเรียนที่โรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนได้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความ
พร้อมและบริบทของแต่ละบุคคล  

 ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ “ช่วงวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” (ครูผู้สอน, สัมภาษณ์, 2563) โดยจ ากัดคนที่จะเข้า
มาในโรงเรียนโดยอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่จะมาเข้าสอบเท่านั้นและต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านการคัดกรองแล้วรวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและ
ต้องล้างมือก่อนขึ้นอาคารและก่อนเข้าห้องสอบ มีการจัดโต๊ะสอบโดยจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
และจ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละห้องเพียง 20 คน เท่านั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึง
กรรมการคุมสอบสามารถที่จะก ากับดูแลนักเรียนที่มาเข้าสอบให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ท า
การสอบได้อย่างถี่ถ้วน โดยใน 1 ห้องจะมีกรรมการคุมสอบ 2 คน โดยก ากับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ
ของการสอบและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  

 บทบาทของสถาบันการศึกษา : ว่าด้วยผู้น าและผู้ปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายและกลยุทธ์ใน
การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 



8 
 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 
และมีการจัดตั้งคณะด าเนินงานควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดเพ่ือก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง ในการฉีดพ้นฆ่าเชื้อท าความสะอาดโรงเรียนและ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ก ากับ และติดตามงานที่ได้มอบหมาย โดยผ่าน สื่อโซเชียลเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและทั่วถึง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ได้แต่งตั้ง หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ในการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบ
หลักในทุกส่วนและทุกประเภทของงานเพ่ือให้รับทราบถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือส ารวจตามบ้านหรือการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษา ท าให้รับรู้ถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆในการเรียนของนักเรียนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนั้นมีความส าคัญในการวางแผนของผู้บริหารเป็นอย่างมาก และส่งผล
ต่อรูปแบบการท างานของครูเช่นกัน ส าหรับครูที่ต้องลงพ้ืนที่ตามบ้านนักเรียนนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อ ครูจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องศึกษา
วิธีการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงที่จะท าให้แพร่ระบาด นอกจากการเยี่ยมบ้านเพ่ือส ารวจความ
พร้อมในการเรียนออนไลน์และการสังเกตอาการของนักเรียนแล้วนั้น ครูต้องสั งเกตตนเองให้มั่นใจได้ว่า
ตนเองไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีไข้ร่วมกับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพ่ิมการท าความ
สะอาดอุปกรณ์การสอน ของใช้ส่วนตัวรวมถึงจุดสัมผัสที่อาจจะต้องใช้ร่วมกับครูท่านอ่ืนๆ การก ากับ
ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ทั้งการจัดห้องเรียน การเว้นระยะห่างทางสังคม 
การก ากับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีการก าหนดให้นักเรียนต้องล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน  
 ผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือผลสัมฤทธิ์สูงสุด เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดเริ่มมีความรุนแรง ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าประสงค์และทิศทางจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และแนวทางการเรียนการสอนของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนถึงแม้จะไม่ได้เรียนที่โรงเรียน ผู้บริหารได้มอบอ านาจการตัดสินใจเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่า
เป็นสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนจึงต้องปรับเปลี่ยนหรือด าเนินตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง  

 กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศและนโยบายของหน่วยงาน : ปัญหา อุปสรรค การส่งเสริม
สนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 จากประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
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พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่งของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ใน
สังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 หรือ
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดด้วยเหตุพิเศษนี้หากมีความจ าเป็นให้
ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดแนวทางแก้ปัญหาและให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโดยไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียนโดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์  
 จากประเด็นดังกล่าวผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีค าสั่งประกาศปิดโรงเรียนเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลื่อนรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนระบบเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ซึ่ง
นอกจากการที่ครูจะต้องส ารวจความพร้อมในด้านต่างๆในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนแล้ว นักเรียนก็
ยังมีความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ครูต้องจัดการกับปัญหาในหลายด้าน
โดยเฉพาะปัญหาจากความไม่พร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนถึงแม้รัฐจะมีมาตรการรับมือกับ
เหตุการณ์นี้แต่ในบริบทที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังพบปัญหาและอุปสรรค เช่น  ความไม่เสถียรของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต นักเรียนไม่สะดวกที่จะเรียนในช่วงเวลาที่ครูก าหนดไว้ ต้องช่วยผู้ปกครองท างานต่างๆ ครู
จ าเป็นต้องปรับแผนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสะดวกต่อการเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งครูอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาใช้
ประกอบการสอนออนไลน์ และในระยะยาวนักเรียนอาจจะขาดทักษะความรู้ที่จ าเป็นต้องลงมือปฏิบัติ  
การเรียนการสอนรู้แบบออนไลน์อาจจะเป็นการเพ่ิมภาระให้ครูและผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์ในการ
สอนและการเรียนส าหรับนักเรียน เนื่องจากบางครอบครัวผู้ปกครองอาจจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนต้องออกจากงาน หรือจ าเป็นจะต้องย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนา
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ ปัญหาเงินงบประมาณที่จะต้องน ามาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์ทั้งด้านระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทอดสดการสอนของครูซึ่งอุปกรณ์
ต่างๆเหล่านี้มีราคาที่สูงมากรวมถึงการจัดเตรียมอาคารสถานที่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมในบางจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอาจจะต้องท าฉากกั้นระหว่างบุคคล เช่น โรงอาหาร การเตรียมอุปกรณ์
ล้างมือตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน อุปกรณ์ท าความสะอาดน้ ายาท าความสะอาดซึ่งต้องใช้เงินในการ
จัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างสูงอันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดที่มีสูงเช่นกัน ปัญหาการก ากับ
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการเรียนออนไลน์ครูไม่สามารถติดตาม
พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนได้หรือนักเรียนอาจจะไม่มีวินัยต่อการเรียนรวมถึงขาดสมาธิต่อการ
เรียนโดยเฉพาะในรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงสื่อที่ให้ความบันเทิงได้ง่ายและรวดเร็ว  
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อภิปรายผล 

 ความส าเร็จ ความล้มเหลว ความท้าทาย; บทวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคิดว่าด้วย หลักการบริหาร และการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ท าให้ระบบ
การศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพ่ือให้ นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดซึ่ง
จ าเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหลักการแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนยังคง
สามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารของ Gulick การบริหารราชการซึ่งเรียกว่า 
POSDCORB (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 25-26)  ดังนี้ 
 P การวางแผน ผู้บริหารวางแผนและก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ยังคงสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนก็ตาม โดยมีการประชุมวางแผนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ และการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อต่างๆ รวมถึงการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนจะเข้าสู่โรงเรียน  
 O การจัดการองค์การ คณะกรรมการบริหารวิชาการแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือควบคุมดูแล ครู
ที่ได้รับมอบหมายในการสอนออนไลน์และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพ่ือเป็นการส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถรายงานคณะกรรมการบริหารวิชาการผ่านหัวหน้าระดับชั้น
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการก ากับติดตามของหัวหน้างานที่คณะกรรมการบริหาร
วิชาการแต่งตั้งไว้ 
 S การบริหารบุคคล มีการแต่งตั้งครูผู้สอนเพ่ือสอนในรูปแบบออนไลน์จ านวน 138 คน เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการสอนออนไลน์ภายใต้การก ากับของหัวหน้าในแต่ละระดับชั้นและมีการแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษาจ านวน 78 ห้องเรียน เพ่ือติดตามการเรียนของนักเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
รวมถึงดูแลเรื่องการด าเนินชีวิตและติดตามสุขภาพนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
 D การสั่งการ การติดตามและสั่งการจะผ่านช่องทางโซเชียลเพ่ือการจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว
และลดขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาและขอค าแนะน าจาก
ผู้บริหารได้โดยตรง 
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 Co การประสานงาน ครูที่ปรึกษามีการประสานงานให้ครูผู้สอนทราบในการด าเนินการสอน
นักเรียน ทั้งนักเรียนที่พร้อมและไม่พร้อมเรียนออนไลน์ มีการประสานติดตามทั้งด้านการเรียนและการ
ดูแลเรื่องการด าเนินชีวิตและสุขภาพของนักเรียน 
 R การท ารายงาน ครูที่ปรึกษาท าการส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน และรายงานหัวหน้าระดับชั้น 
หัวหน้าระดับชั้นรายงานผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 B การงบประมาณ ผู้บริหารจัดสรรฺงบประมาณเพ่ือด าเนินการในการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอนออนไลน์รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและให้เป็นไปตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
 จากแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่มีการจัดการ
เรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ส าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและการเรียนผ่าน DLTV เรียนผ่านใบงาน
เอกสารต่างๆที่ครูที่ปรึกษามอบหมายให้ท า และการเข้ามาหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน
ในนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ซึ่งเกิดจากนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายรุนแรงเพียงใด การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพเป็น
เป้าหมายสูงสุด ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ 
จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จ าเป็นต้องท าทุกวิธีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตัดสินใจ
บนพ้ืนฐาน 6 ข้อ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) 1. การจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความปลอดภัย
สูงสุด 2. อ านวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้  ถึงแม้จะไม่ได้ไป
โรงเรียนก็ตาม 3. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเรียนผ่าน DLTV 4. ตัดสินใจนโยบาย
ต่างๆ บนพ้ืนฐานของการส ารวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียน ครู และโรงเรียน 5. ปรับ
ปฏิทินการศึกษาของไทย ให้เอ้ือต่อการเรียนเพ่ือรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น 6. บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับ
การดูแลและผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด  
 ซึ่งสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการต้องยึดแนวทาง
ดังกล่าวเพ่ือน ามาจัดการ การเรียนการสอนตามบริบทความพร้อมของแต่ละโรงเรียน จากกระบวนการ
ข้างต้นเป็นไปตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่ Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2562, หน้า 1-2) อธิบายว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ  
 1. การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) เกิดจากปัญหาสาธารณะที่ส่งผลกระทบกับคนเป็น
จ านวนมาก ในที่นี้คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2. การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน



12 
 

วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย(สถาบันการศึกษา) 
โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ตั้งแต่ 
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน และให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเม่ือสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ 
 3. การตัดสินนโยบาย (Policy Decision) ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” โรงเรียน
อาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ รูปแบบการตัดสินใจพิจารณาจาก  
  3.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยสูงสุด  
  3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบจาก
ต้นทุน โดยการด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นตามบริบทความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  
  3.3 ความพอเพียง (Adequacy) ความสามารถของการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คือ การน าการเรียนรู้ระยะไกลผ่าน
ดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่แล้ว น ามาใช้โดยให้
นักเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลหรือนักเรียนที่อาจจะไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์สามารถเรียนผ่าน 
DLTV ได ้
  3.4 ความเป็นธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการด าเนินการตามนโยบายต่อ
ประชาชนในสังคม การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มทั้งนักเรียนที่มีความพร้อมและไม่มี
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 
  3.5 การตอบสนอง (Responsiveness) การตอบสนองต่อนโยบายโดยจะตัดสินบน
พ้ืนฐานของการส ารวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียน ครู และโรงเรียน เพ่ือการเข้าถึงของ
นักเรียนทุกกลุ่มถึงแม้จะอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลหรือไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ นักเรียน ครู และโรงเรียน 
  3.6 ความเหมาะสม (Appropriateness) การพิจารณาเชิงคุณค่าและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทความพร้อมของแต่ละโรงเรียน พ้ืนที่ใดที่ไม่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสอาจจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแต่ต้องปฏิบัติเว้นระยะห่างตาม
มาตรการและตามความเหมาะสม 
 4. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประกาศปิด
โรงเรียนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามค าสั่งกระทรวงและปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความพร้อมทางด้าน ICT 
สามารถจัดการเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบ W.T.PLATFROM ส าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ร่วมกับ การเรียนผ่าน DLTV หนังสือและใบงานต่างๆ รวมถึงการเข้ามาหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
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การใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนร่วมด้วย และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้แต่ต้องมีมาตรการและแผนรับมือในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน แบบการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนผสมกับการเรียนออนไลน์ที่บ้าน 
 5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) อยู่ในระยะการทดลองการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลและรูปแบบออนไลน์ เพ่ือส ารวจปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาต่อ ในการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
  
ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 
ระดับมัธยมศึกษา พ้ืนที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเฉพาะ
พ้ืนที่ซึ่งผลที่ได้จากการด าเนินการอาจจะมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกับสถานศึกษาอ่ืน เนื่องจากโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และครูมีทักษะใช้สื่อ ICT ในการสอนที่ดี 
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผลการเรียน 
 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบาย มาตรการรวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆได้ 
 4. เพ่ือให้การศึกษาเรียนรู้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆกลุ่ม รวมถึงเด็กด้อยโอกาสควรมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความเท่าเทียมและเข้าถึงการเรียนในรูปแบบเดียวกัน 
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