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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองในสถานการณ์ COVID-19 
 
ชื่อหน่วยงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
  41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
  โทรศัพท์ 0-3931-9111 ต่อ 10200  10290, มือถือ 089-6700332  
 
ชื่อผู้เขียน อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา  
  นางสาวดลพร กลิ่นจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2  

นางสาวมนันยา กัณหาชาลี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 
นางสาวเบญญา เจริญลาภ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
นางสาวเปรมกมล ชาวสวนแตง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2  

  นางสาววรัมพร พุทธศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2  
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 

การประเมินตนเอง (Self-Study Report : SSR) เกี ่ยวกับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของตนเองในสถานการณ์ COVID-19 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับในส่วนของรายวิชา
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพรรณี เพ่ือให้นักศึกษาได้นำกระบวนการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิดของหลักการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประกอบการตัดสินใจในที่นี ้คือ ทฤษฎีวงจร PDCA จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วงที่เกิดการ
ระบาดรอบใหม่นั้นเป็นช่วงต้นของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาไม่
สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ดังนั้น หากนักศึกษาได้มีการบริหารจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
ปกตินี้จะช่วยให้นักศึกษามีแนวทางที่เหมาะสมสำหรับในการกระบวนการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษา และข้อเสนอแนะที่ได้จากนักศึกษา อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาต่อไป 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน  
 2.1 ประวัติองค์กร 
  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ที่ผ่านในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี นั้น ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการในการมอบหมายงานในกับผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อผู้เรียนให้
มากที่สุด สำหรับในส่วนของรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่นั กศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีต้องเรียน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้นักศึกษา
ที่เรียนได้จัดทำรายงานขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (๑๐๑๒๒๐๒) ทั้งนี้ในรายงานมีเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินตนเอง (Self-Study Report : SSR) 
เกี่ยวกับการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา และที่สำคัญนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง โดยมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและการทำงานจริงในสถานศึกษา 
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สำหรับรายงานในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองในสถานการณ์ COVID-
19 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูที่มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตครู และสมรรถนะ
เป็นเลิศในภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  พันธกิจ มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้ 1. ผลิตบัณฑิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยทางการศึกษา 3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และ5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
  ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่  2 การ
ผลิตและพัฒนาครู  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
 2.3 รางวัลที่ได้รับ โครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงกับผลการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education 
 
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ” 
 จากวิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูที่มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตครู และสมรรถนะเป็น
เลิศในภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับพันธกิจในการผลิตบัณฑิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานทั้งของ
สถานศึกษาในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมี
ความสำคัญต่อการผลิตและพัฒนาครูเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียนให้มากที่สุด สำหรับในส่วนของรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีต้องเรียน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้
นักศึกษาที่เรียนได้จัดทำรายงานขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (๑๐๑๒๒๐๒) ทั ้งนี ้ในรายงานมีเนื ้อหาซึ ่งประกอบไปด้วยการประเมินตนเอง ( Self-Study 
Report : SSR) เกี่ยวกบัการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา และท่ีสำคัญนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง โดยมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและการทำงานจริงใน
สถานศึกษา      
 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 จากสถานการณ์ในสภาวะปกติการจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน และมีการกำหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำการฝึกปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการสอนของรายวิชาการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๑๐๑๒๒๐๒) จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการบริหารการศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้สะท้อนคิดเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื ่อการออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้สะท้อนคิดเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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โดยใช้แผนการสอนและการประเมินผลที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 ทฤษฎี หลักการบริหารการศึกษา 
8 

ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  

Power Point ยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ร่วม
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบรูณาการองค์

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการบรหิาร
การศึกษา 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

3-4 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
8 

ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  

Power Point ยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ร่วม
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบรูณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

5-6 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการในสถานศึกษา 

8 
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  

Power Point ยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ร่วม
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบรูณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการในสถานศึกษา 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

7-8 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8 
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  

Power Point ยกตัวอย่างให ้
ผู้เรยีนไดร้่วมคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
บูรณาการองค์ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

9-10 การประกันคุณภาพการศึกษา 8 
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

11 
กรณีศึกษา : นวัตกรรมการ

ดำเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4  
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษา และใหผู้้เรยีน

แบ่งกลุ่มสรุป ถอดบทเรียนและองค์ความรู้    
ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปซารต์แล้วนำเสนอ   

เป็นรายกลุ่ม 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

12 
กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา  
4  

ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษา และใหผู้้เรยีน

แบ่งกลุ่มสรุป ถอดบทเรียนและองค์ความรู้    
ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปซารต์แล้วนำเสนอ   

เป็นรายกลุ่ม 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

13 
กรณีศึกษา : ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา  

4  
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษา และใหผู้้เรยีน

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

แบ่งกลุ่มสรุป ถอดบทเรียนและองค์ความรู้    
ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปซารต์แล้วนำเสนอ   

เป็นรายกลุ่ม 

14 
การปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4  
ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษา และใหผู้้เรยีน

แบ่งกลุ่มสรุป ถอดบทเรียนและองค์ความรู้    
ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปซารต์แล้วนำเสนอ   

เป็นรายกลุ่ม 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

15 
กิจกรรมถอดบทเรียน 

และสรุปผลการการเรียนรู้ 
4  

ช่ัวโมง 

บรรยายประกอบ  
Power Point ยกตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษา และใหผู้้เรยีน

แบ่งกลุ่มสรุป ถอดบทเรียนและองค์ความรู้    
ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปซารต์แล้วนำเสนอ   

เป็นรายกลุ่ม 

อ.ดร.วัยวุฒิ 
บุญลอย 

รวม 60   

 
 ตามแผนการสอนกระบวนการและวิธีปฏิบัติตามปกตินั้น การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการเรียนใน
ชั ้นเรียน และมีการกำหนดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ทำการฝึกปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการสอน แต่เมื ่อมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ผสมผสานและได้ให้
นักศึกษาได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self-Study Report: SSR) ของนักศึกษาประกอบในการเรียนการสอนใน
สถานการณ์นี้ด้วย 
 
5. กระบวนการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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ตอนที่ 1 สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับตัว  
      1.1 ส่งผลกระทบด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การศึกษาและการ
ติดต่อสื่อสารเรื่องอ่ืน ๆ 

‘การระบาดของโควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรก
ในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็ นโรคระบาดทั่วโลก ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 ณ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามาตรฐานกรีนิช 11.00 น. มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า 116,753,883 
คนใน 213 ประเทศและดินแดน มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า 2,593,713 คน และมีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 
92,353,188 คน’ (วิกิพีเดีย. ออนไลน์. 2564) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชีว ิตประจำวันของประชากรทั ่วโลกได้เปลี ่ยนไปอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีแล้ว การดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็เปลี่ยนไปโดย
สิ้นเชิงอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำธุรกรรมแบบสังคมไร้เงินสด รวมไปถึงปัญหาอีก
หลายด้านที่เกิดขึ้นจากผลของการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และที่เห็นได้ชัดคือปัญหา
ด้านสาธารณสุข 
 นอกจากปัญหาเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปนั้น ยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด นั่นคือปัญหาด้าน
การศึกษา ซึ่งกระทบในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้เรียน ผู้สอน แม้กระทั่งผู้บริหารก็ต้องจัดการหาวิธีเพ่ือ
รับมือและแก้ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้เช่นกัน โดยในมุมมองของการเป็นนักศึกษา 
มองว่าปัญหาไม่ได้มีแค่ทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้ตามปกติเท่านั้น แต่จะต้องหาวิธีการจัดการ
ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพราะหลายภาคส่วนยังไม่สามารถหาแนวทางจัดการกับสถานการณ์โควิด -19 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ฉะนั้นจึงต้องมองภาพให้กว้างเผื่อไปยังอนาคตข้างหน้า 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 สำหรับผลกระทบของโควิด-19 ต่อวิถีชีวิตของการเป็นนักศึกษา แน่นอนว่าย่อมได้รับผลกระทบในหลายด้าน
เช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมากท่ีสุด โดยหากเทียบกับสถานการณ์
ปกติก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ทุกคนสามารถมีอิสระในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เช่น การรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมต่าง ๆ การใช้จ่ายซื้อสินค้าตามห้างร้านทั่วไป การท่องเที่ยว ฯลฯ แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดขึ้น สิ่งที่
เคยทำกันได้อย่างมีอิสระนั้นต้องงดเว้นไป ซึ่งมีผลมาจากท้ังคำสั่งของภาครัฐและความตระหนกของประชาชน ในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องมีความระมัดระวังและป้องกันตนเองให้มากข้ึน เช่น การจะซื้อสินค้าหนึ่งชิ้น จากที่สามารถไป
ทดลองใช้หรือเลือกซื้อสินค้าที่ร้านได้เอง ก็ต้องปรับตัวเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แทน หรือกรณีของการซื้อ
อาหาร จากที่สามารถไปรับประทานที่ร้านได้ ก็ปรับตัวเป็นการซื้อผ่านบริการเดลิเวอรีแทนเช่นกัน  ซึ่งในส่วนนี้เองจะ
เห็นได้ว่า กระแสความนิยมของการซื้อสินค้าออนไลน์และบริการเดลิเวอรีเพิ่มขึ้นอย่าง เห็นได้ชัด อย่างในกรณีของ
จังหวัดจันทบุรี ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 บริการขนส่งหรือเดลิเวอรียังมีให้เลือกแค่ไม่กี่ช่องทางเท่านั้น แต่
ในขณะนี้มีบริการให้ได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ แต่ก็เป็นสิ่งที่
ทำให้เห็นได้ชัดว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากเลยทีเดียว 
 2. ผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
 ในส่วนของปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกจำกัดและต้องลดบทบาทลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ดีในอากาศและเชื้อจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ หากเราหายใจนำ
อากาศที่มีเชื้อปนอยู่ ซึ่งการระบาดจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากหากในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นพ้ืนที่แออัดหรือมีประชากรรวมกลุ่ม
กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างจึงต้องระวังมากขึ้น เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่า เพื่อน
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หรือคนรอบข้างที่เราใกล้ชิด ได้ไปพื้นที่เสี่ยงหรืออาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อมาหรือไม่ และอีกข้อควรระวัง
สำหรับโควิด-19 คือ แม้ว่าบางคนอาจจะมีเชื ้ออยู่ภายในร่างกาย แต่อาจไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา และนั่น
หมายความว่าเราอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหากมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากเกินไป ดังนั้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง
ผลกระทบที่เราต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ซึ่ง
วิธีการป้องกันที่ดีและควรทำก็คือ ลดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวหรือ
พูดคุยแบบซึ่งหน้า หากมีความจำเป็นต้องมีการรวมตัวกันในพื้นที่ใดก็ตาม ควรมีการเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสให้
น้อยที่สุด นอกจากนี้ ต้องมีการคำนึงถึงการป้องกันตนเองอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ตัว ทำได้
โดยใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ใช้เจลแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว รักษาระยะห่างทาง
สังคม เป็นต้น 
 3. ผลกระทบต่อการศึกษา 
 ในสถานการณ์โดยปกติทั่วไป การศึกษาที่เป็นภาพจำของทุกคนก็คือ การศึกษาในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ที่เราสามารถเห็นได้ว่ามีการจัดการศึกษาในห้องเรียน
หรือสถานที่ที ่กำหนดไว้ โดยที่มีการพบเจอกันระหว่างผู ้สอน ผู้เรียน และมีการทำกิจกรรมร่วมกันแต่เมื ่อเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การมีปฏิสัมพันธ์ก็ต้องลดบทบาทลง นั่นหมายถึงการศึกษาแบบในชั้นเรียนปกติ
ก็ต้องงดไปเช่นกัน ฉะนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งผลกระทบที่ชัดเจนเช่นกัน โดยที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็ต้องหาวิธีรับมือและหา
แนวทางในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาต่อไปได้ แม้ว่าจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ก็ตาม 
 ซึ่งจากแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ
ออนไลน์ ใช้โปรแกรมประเภทต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และมหาวิทยาลัยก็ได้มีแนวทางในการปรับการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นกัน และในส่วนนี้ก็
อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาในบางเรื่องได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 
รวมถึงเพ่ิมภาระงานด้วยเช่นกัน อาทิ 
 - นักศึกษาบางคนอาจไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่จะสามารถรองรับการเรียนการสอนผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ได้ เพราะการเรียนออนไลน์นั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องใช้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องสามารถ
รองรับการใช้งานได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเป็นการศึกษาในสภาวะปกติ ปัจจัยเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นปัญหาต่อการศึกษา 
แต่เมื่อเป็นการเรียนออนไลน์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทั้งนักศึกษาและอาจรวมถึง
อาจารย์ด้วยเช่นกัน 
 - ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกะทันหัน สำหรับอาจารย์
บางท่านอาจไม่ได้มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ มากนัก ซึ่งก็เป็นปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ได้ เพราะอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือเรื่องอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี้การประเมินผลในด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
ก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ทำให้แนวทางในการแก้ปัญหาก็มีเพียงแค่อาจารย์ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมให้มากขึ้นกว่าการสอนแบบปกติ อาจรวมถึงต้องมีการเพิ่มชิ้นงานให้กับนักศึกษามากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ทำการวัดและประเมินผลได้ นับเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับท้ังอาจารย์และนักศึกษาไปพร้อมกัน 
 4. ผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสาร อาจเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยที่สุดหากเทียบกับข้อที่กล่าวไปข้างต้น แต่ไม่ได้
หมายความว่าไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนตัวมองว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสื่อสารทุกคนได้มีการใช้เทคโนโลยี
เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งแต่เดิมอาจใช้เฉพาะแค่การส่งข้อความ ส่งอีเมล หรือใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่เมื่อเกิด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 การติดต่อสื่อสารโดยการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารก็จะเน้นไปที่การใช้โปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น 
Google Meet, Zoom, Line เป็นต้น โดยโปรแกรมเหล่านี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลาย ที่เห็นได้ชัดคือการ
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ประชุมออนไลน์ทางไกล (Video Conference) และก็เป็นอีกหนึ ่งวิธีที ่ใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในช่วง
สถานการณ์ท่ีผ่านมาเช่นกัน 
 นอกจากนี้อาจนับว่านี่คือหนึ่งในผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เป็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพราะ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานกันอยู่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในลักษณะอยู่แล้ว และนักพัฒนาก็ต้องมีแนวคิดให้
ผู ้ใช้งานใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ส่วนตัวจึงมองว่า สถานการณ์โควิด -19 จึงเป็น
ตัวกระตุ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น กล่าว
ได้ว่าเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลในด้านที่ดีมากกว่าด้านเสีย  
      1.2 ในด้านการบริหารจัดการการเรียน นักศึกษามีวิธีการวางแผนการดูแลตัวเองอย่างไร 

ในส่วนของการบริหารจัดการการเรียนในรูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 แน่นอนว่าค่อนข้าง
ลำบากและมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่ เนื่องจากการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนให้มีการดำเนินการ
ภายใต้ระบบออนไลน์ ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาก็ต้องมีการวางแผนรับมือและจัดการตนเองให้พร้อมกับ
การเรียนออนไลน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 
 เมื่อมีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ แน่นอนว่าในบางขั้นตอนกระบวนการก็ถูกลดบทบาทลง 
รวมทั้งยังส่งผลกระทบในหลายด้านไปพร้อมกัน จากเดิมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตนเองต้องมีการเตรียมตัวใน
เรื่องของการตื่น เตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วนและไปเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ซึ่งจะต้องเผื่อเวลาไว้เสมอ แต่เมื่อเป็น
การเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าเรียนก่อนเวลา ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ลดลง ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาในส่วนนี้คือ จะต้องมีการกระตุ้นตนเองให้พร้อมต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ มีการเตรียมตัวโดย
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง เพื่อให้การเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. การปฏิบัติตนระหว่างเรียน 
 ในระหว่างการเรียนออนไลน์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้อให้พร้อมต่อการเรียนรู้มากเท่ากับการ
เรียนในชั้นเรียน ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดความกระตือรือร้นที่จะฟังบรรยายเนื ้อหา หรือจดสรุปในสิ่งที่เรียนรู ้ได้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในบางวิชา อาจารย์ผู้สอนไม่ได้มีการบังคับให้เปิดกล้องในระหว่างเรียน ซึ่งในจุดนี้สามารถ
ส่งผลให้สมาธิในการเรียนลดลงได้ แนวทางบริหารจัดการก็คือ ต้องกระตุ้นตนเองอยู่เสมอและพยายามสร้างสมาธิให้
จดจ่ออยู่กับการเรียน ตั้งใจฟังเนื้อหา ทำความเข้าใจและจดสรุปให้ทันตามที่อาจารย์ผู้สอนบรรยาย หากรู้สึกเมื่อย
เกินไปก็ต้องมีช่วงเวลาพักเล็กน้อยแต่ไม่ให้นานจนเกินไป สำคัญที่สุดคือต้องควบคุมตนเองให้มีสมาธิกับการเรียนให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

3. การทบทวนเนื้อหาหลังเลิกเรียน 
 หลังจากจบการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ ถึงจะเป็นการเรียนแบบปกติในห้องเรียนก็จำเป็นที่จะต้องมีการ
ทบทวนอย่างเป็นประจำ และเมื่อเป็นการเรียนแบบออนไลน์แล้ว การทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างมาก เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนอาจลดน้อยลงกว่าปกติและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ไม่พร้อมเท่าที่ควร
จะเป็น ฉะนั้นการทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองในทุก ๆ ครั้งหลังเลิกเรียนจะช่วยให้ทราบได้ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหามาก
น้อยเพียงใด ทั ้งยังช่วยให้ทราบถึงเนื้อหาในส่วนที่ยังขาดความเข้าใจเพื่อที ่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง 
นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนที่สามารถช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี 
 จากประเด็นที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น คือแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อการบริหารจัดการการเรียนภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจและปฏิบัติตนตามแนวทางในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด หากมีการบริหารจัดการการเรียนอย่างเป็นระบบดีแล้ว ท้ายที่สุดประโยชน์สูงสุดย่อมเกิดแก่
ผู้เรียนเป็นที่แน่นอน  
 
 



 

  8 

      1.3 สรุป Timeline ให้เห็นสถานการณ์แต่ละช่วง (ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาจาก https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

 
ที่มาจาก https://experience.arcgis.com/experience/56d2642cb379485ebf78371e744b8c6a 

 
ประเทศไทยพบการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด - 19 ในช่วงปลายปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 

2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร ติดเชื้อโดยไม่มี
ประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาด
กลางกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่มีแรงงานเมียนมาอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงทำการตรวจเชื้อเชิงรุก 
(Active Case Finding) และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแรงงานเมียนมา ที่ไม่มีอาการจำนวนมาก โดยในวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 516 ราย จากการสุ่มตรวจ 1,192 ราย คิดเป็นอัตราถึงร้อยละ 43 ของผู้ที่
ได้รับการตรวจทั้งหมด (สุรชัย โชคควรชิตไชย. 2563. หน้า ง) ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปเป็นไทม์ไลนใ์น
แต่ละเดือนได้ดังนี้ (กรมควบคุมโรค. ออนไลน์. 2564) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 - ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นช่วงแรกของการระบาดในรอบใหม่ จะเห็นได้จากแผนภูมิว่าจำนวนของ
เคสที่พบจะค่อนข้างเสมอกับเดือนก่อนหน้าในช่วงครึ่งเดือนแรก และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ยังไม่สูงมากนัก แต่ใน
ครึ่งเดือนหลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่แบบเชิงรุก 
ทำให้ทราบยอดผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์เท่านั้น และจากเหตุการณ์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้
ทำให้ประชาชนเริ่มตระหนกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง 
 - ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 

 
 

 หลังจากการระบาดระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีจำนวนอยู ่ที่ 
10,298 ราย แต่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปถึง 18 ,782 ราย ถือว่าจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 
2 เท่าตัว และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการนั่นเอง 
     - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
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 ในช่วงเดือนนี้ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างก้าวกระโดด เนื่องมาจากผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ได้เดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากถึง 24.43% ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน และ
จากการเพิ่มขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อทำให้ภาครัฐจัดการหาแนวทางในการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็ นได้ว่า
ในช่วงสัปดาห์ที่สองจนถึงสัปดาห์สุดท้ายยอดผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มจำนวนมากนัก ทำให้ทราบได้ว่าภาครัฐสามารถควบคุม
สถานการณ์ให้ดีขึ้นกว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมา 
 หลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สถานการณ์โดยรวมถือว่าดีขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาและทดสอบวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันอาจจะยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากการวิจัย
และพัฒนาต้องใช้ระยะเวลามากพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและได้ผลจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมี
แนวทางป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย 
 
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการตนเอง        

2.1 นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่าที่ผ่านมาเพื่อให้การศึกษามีความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้ นักศึกษามีวิธีการวิธีการจัดการตนเอง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการศึกษาเป็น
อย่างมาก เนื่องจากช่วงที่เกิดการระบาดรอบใหม่นั้นเป็นช่วงต้นของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้
ทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (การเรียนในชั้นเรียน) ทางมหาวิทยาลัยจึงมี
การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นก็ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการศึกษามากพอสมควร และแนวทางในการลดข้อผิดพลาดจากการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ก็คือ การวางแผนในบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหลักการบริหารจัดการที่
เหมาะสมสำหรับการนำมาประกอบการตัดสินใจในที่นี้คือ ทฤษฎีวงจร PDCA 

2.2 ให้นักศึกษาสรุปจากข้อ 2.1 เป็น Mind Mapping อีกครั้งเพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงท้ังหมด 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ โดยมีที่จากแนวทางหลักคือ การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า การ
บริการและระบบการจัดการ ซึ่งนำเอาการจัดการคุณภาพ (Quality Management) มาใช้ และได้มีการพัฒนามาเป็น
ระยะ ๆ จากการตรวจคุณภาพ ( inspection) ไปสู ่การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 
2545 : 1 ; อ้างอิงใน Al-khalifa & Aspinwall. 2000 : 194) ด้วยปัจจุบันจึงมองคุณภาพ โดยการคิดถึงลูกค้า และได้
ให้คำนิยามของ คุณภาพ หมายถึง การให้ในรูปของสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการหรือให้มากกว่าที่ลูกค้า
ต้องการ ดังนั้น การจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เริ่มตัง้แต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยหัวใจสำคัญของการจัดการ
คุณภาพอยู่ที่การจัดการกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และส่วนคำว่า “การจัดการ
คุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management)” จึงเป็นคำที่ขยายการจัดการคุณภาพออกไปให้ครอบคลุม
กิจกรรมทุกอย่างขององค์การ โดยการกระตุ้น สนับสนุนและทำให้การจัดการคุณภาพสามารถดำเนินการทั่วถึงทั้งหมด
ทั้งองค์การ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2545 : 2) 

ดังนั้น การมีท่ีมาดังกล่าวจะทำให้เข้าใจว่าการจัดการคุณภาพนั้นควรมีขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินการ
เรื่องนี้ได้อย่างไร ซึ่ง TQM นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ภาคเอกชนใช้ในการบริหารงานในองค์กร และสามารถนำมาปรับใช้
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 

ระบบคุณภาพโดยทั่วไปและความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สำหรับการบริหารในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานแล้วเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมีกระบวนการในการบริหารหลายกระบวนการ และ
กระบวนการที่สามารถนำมาใช้ได้ทั่วไปในประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 
รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการทำงานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM) และกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2554: 8-15, 20-21) ดังนี้ 

1. กระบวนการทำงานเชิงระบบ (PDCA) ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้นำวงจรทำงาน
เชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งให้
หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน ซึ่งจะทำให้การทำงาน
มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด โดยอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ดังแผนภาพข้างล่างนี้  

 
แผนภาพวงจรการทำงานเชิงระบบ (PDCA) กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ที่มาจาก สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

 

ขั้นตอนการทำงานเชิงระบบ มีดังนี้ 
 1.1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การวางแผนที่ดีช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและชว่ย
ลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เงิน เวลา ชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น และช่วยให้
รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ความรู้และทักษะ
อย่างลงตัว การวางแผนที่ดีสามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ควรมีลักษณะดังนี้ ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อ
ที่ต้องการ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดทางเลือกในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 

 1.2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (D0) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ 
พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพ่ือนำผลมาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

 1.3) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การตรวจสอบและการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ทำ
ให้เราทราบว่าการปฏิบัติบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและปรับปรุงการ
ดำเนินงานต่อไป โดยมีกรอบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลดังนี้ 
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  (1) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบข้ันตอนการดำเนินงานได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
ได้ครบถ้วยหรือไม่ ขั้นการเตรียมงาน ขั้นดำเนินงาน ขั้นตอนการประเมินมีเครื่องมือและขั้นตอนการประเมินผลที่
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร  
  (2) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบตามเกณฑ์ที ่กำหนด ซึ ่งได้แก่ การประเมินอิง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น 
  (3) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  (4) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร 
 1.4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act) การปรับปรุงและพัฒนาเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่นำผล
จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีดังนี้ กรณี
ที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ก็ให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าเดิมหรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ ส่วนกรณีท่ี 2 ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ควรนำข้อมูลที่รวบรวม
ไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร 

แนวทางการจัดการตนเองตามหลักการของทฤษฎีวงจร PDCA  
 จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน การวางแผนในการจัดการจะช่วยให้สามารถข้ามผ่านปัญหา
เหล่านั้นได้ แต่จะยิ่งดีมากขึ้นหากมีการนำทฤษฎีที่เหมาะสมมาประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนหาแนวทางที่
เหมาะสม และจากหลักการของทฤษฎีวงจร PDCA ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีที่มีความน่าสนใจในการ
นำมาวางแผนแนวทางการจัดการตนเองให้พร้อมต่อการเรียนรู้และมีความต่อเนื่ อง โดยมีรายละเอียดตามแต่ละ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. Plan (วางแผน)  
 ในขั้นแรกของวงจร PDCA คือการวางแผน โดยจากที่เราทราบในช่วงแรกแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 นั้นได้ส่งผลกระทบให้การจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ ซึ่งหมายความ
ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าเรียนตามตารางเวลา ดังนั้นในส่วนของการวางแผนเราต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ดีว่ามีความพร้อมเพียงพอ รวมไปถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกส่วนสำคัญเช่นกัน นอกจากการ
ตรวจสอบอุปกรณ์แล้ว ต้องมีการเตรียมความพร้อมในตนเอง และกำหนดตารางเวลาให้ชัดเจนว่ามีสิ่งใดที่ต้องทำ สิ่ง
เหล่านี้ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ 
 2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 ขั้นตอนที่สอง คือการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ในขั้นแรก ซึ่งก็คือการเรียนออนไลน์ตามตารางเวลาที่กำหนด
ไว้ ในส่วนนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการมีวินัยที่สม่ำเสมอ เนื่องจากว่า การเรียนออนไลน์นั้นมีจุดที่อาจลดสมาธิในการ
เรียนได้ค่อนข้างมาก ฉะนั้นในบทบาทของการเป็นผู้ เรียนจึงต้องมีความอดทนและมีสมาธิในระหว่างการเรียนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากผ่านขั้นของการปฏิบัติแล้ว การตรวจสอบเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุง ในที่นี้ก็คือ
หลังจากจบการเรียนในตารางแล้ว ในทุก ๆ ครั้งต้องมีการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตนตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใด หากมีข้อคำถามที่ยังขาดความเข้าใจก็ต้องจดบันทึกเพื่อนำไปหาคำตอบเพิ่มเติม 
สิ่งสำคัญคือต้องมีการตรวจสอบให้รอบด้านเพ่ือให้สามารถหาข้อควรปรับปรุงได้อย่างครบถ้วน 
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 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
 ในขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงจากขั้นที่สามมาปฏิบัติเพิ่มเติมในการเรียนครั้งต่อไป 
โดยหากจุดไหนที่ดีแล้วก็ต้องรักษาระดับมาตรฐานให้คงที่ ส่วนจุดที่ยังบกพร่องก็ต้องแก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนให้ชัดเจน ซึ่งก็คือการวนกลับไปยังขั้นตอนแรกเป็นวงจรไปเรื่อย 
ๆ และทำให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับตัวเมื่อสถานการณ์วิกฤติ 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า การเตรียมความพร้อมและวางแผนให้ทัน
ต่อสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนอย่างกะทันหัน ทุกภาคส่วนล้วน
ได้รับผลกระทบตามกันไปเป็นทอด ๆ ในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะด้านสาธารณสุขเพียงด้านเดียวเท่านั้ น ในด้าน
การศึกษาก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้คาดว่าทุกภาคส่วนล้วนได้รับบทเรียนจากสถานการณท์ี่
เกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้คือการนำบทเรียนเหล่านั้นมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือการปรับตัวที่ยังขาดความพร้อม 
ซึ่งจุดนี้จะกล่าวถึงในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมตามที่เห็นจากการปฏิบัติงานของภาครัฐ จะเห็นได้ว่าหลังจากการระบาด
ในรอบแรก เมื่อสถานการณ์อยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้ ภาครัฐมีการดำเนินการตรวจสอบและเยียวยาในส่วนที่
จำเป็นและสำคัญ เพียงแต่ว่าการดำเนินการเหล่านั้นยังขาดความรัดกุมมากพอสมควร เมื่อประสบกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในรอบใหม่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว นับเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากการไม่นำบทเรียนมาปรับ
เพ่ือวางแผนตั้งรับเหตุการณ์ในอนาคต 
 จากข้อสังเกตข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างมากที่สุด ซึ่งหากจะให้นำเสนอแนว
ทางการจัดการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอาจจะกว้างเกินขอบเขตของรายงานฉบับนี้ ฉะนั้นจะขอสมมติสถานการณ์
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพของการนำเสนอแนวทางที่ชัดเจน ในที่นี้ขอกล่าวถึงแนวทางการเตรียม
ตัวดำเนินการในด้านของการศึกษาภายใต้บทบาทของผู้บริหารการศึกษา 
แนวทางการเตรียมตัวภายใต้บทบาทของผู้บริหารการศึกษา 
 ในการเป็นผู้บริหารการศึกษาถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะช่วยให้มองเห็นปัญหาและเห็นถึงแนวทางในการจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเฉียบขาด ซึ่ง
วิธีการที่ดีที ่สุดในการหาแนวทางสำหรับการจัดการหรือการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็คือการนำ
เหตุการณ์ในอดีตที่เป็นปัญหานั้นมาวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต 
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ผู้บริหารการศึกษาต้องมีแนวทางใน
การรับมือที่ดีมากพอหากเกิดสถานการณ์ขั้นวิกฤติขึ้น ซึ่งประเด็นที่ผู้บริหา รการศึกษาควรคำนึงเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมนั้น ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ 
 สำหรับผู้บริหารการศึกษามีหน้าที่สำคัญในการออกคำสั่งสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุก 
ๆ ด้าน เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกคือการ
วิเคราะห์แนวโน้มและความน่าจะเป็นของสถานการณ์ดังกล่าว ในที่นี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
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จากเหตุการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการแพร่ระบาดจะทวีความรุนแรงขึ้น ก็ต่อเมื่อระดับการเฝ้าระวัง
และการป้องกันตนเองลดลง 
 ฉะนั้นผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปลอดภัยและคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน อาจทำได้โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น ปรับรูปแบบของการปฏิบัติงานเป็น
แบบออนไลน์ ลดการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า และควรมีการกำหนดนโยบายที่กระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วน
คำนึงถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 อยู่เสมอ 
 2. การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อสถานการณ์ 
 จากการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
ข้างต้น ประเด็นต่อไปที่ต้องคำนึงคือความพร้อมของบุคลากรใน
สังกัด เนื ่องจากสถานการณ์ที ่ทวีความรุนแรงย่อมส่งผลให้
กระบวนการทำงานต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน ฉะนั้นการตรวจสอบว่า
บุคลากรทุกคนมีความพร้อมต่อการรับมือกับสถานการณ์หรือไม่
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งความพร้อมในที่นี้หมายรวมถึง
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านทักษะความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี 
 แต่ทว่า หากบุคลากรในสังกัดยังขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ สิ่งที่ผู้บริหารการศึกษาควรทำคือการกำหนด
นโยบายหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต โดยแนวทางการ
จัดกิจกรรมอาจทำได้โดยเป็นการอบรมบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่ง
หัวข้อที่เหมาะกับการนำมาใช้จัดกิจกรรมควรเป็นหัวข้อที่จำเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ควรที่จะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรหลังจากจบการร่วมกิจกรรมในทุก ๆ ครั้ง 
 3. การจัดการศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อบุคลากร 
 หลังจากการประเมินสถานการณ์และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือต่อสถานการณ์แล้ว 
ขั้นต่อไปคือผู้บริหารการศึกษาควรอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ต้องมีความปลอดภัยต่อบุคลากร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐกำหนดนโยบายที่มุ่ง
ให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคมและลดการทำกิจกรรมแบบเผชิญหน้าให้น้อยที่สุด และในบทบาทของ
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องตอบรับนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 ซึ ่งแนวทางการจัดการศึกษาที ่เหมาะสมที่สุด ณ 
ปัจจุบันนั้นก็คือ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ทว่าการ
เรียนออนไลน์นั้นก็เพิ่มภาระงานให้ครูมากขึ้นเช่นกัน ฉะนั้น
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
ว่าจะจัดการเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด อาจทำได้โดยการแบ่งกลุ่มให้ 
ครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการสอนภายใต้รูปแบบออนไลน์ หรือการกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานเป็นรูปแบบใหม่ที่
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เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดและให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานโดยไมห่ัก
โหมจนเกินไป 
 4. การดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
 แน่นอนว่าเมือ่ทั่วโลกกำลังประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปซึ่งจะเปลี่ยนไปมากข้ึนหรือน้อยลงนั้นก็ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นสำคัญ ใน
ด้านของการศึกษาจะเห็นได้ชัดว่ามีการปรับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียนออนไลน์ ซึ่งในบทบาทของผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าจะให้บุคลากรในสังกัด
ดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางใด 
 ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารการศึกษาอาจกำหนดแนวทางไว้ว่า ให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Zoom และมีจัดตารางสอนใหม่ โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มนักเรียนในรายวิชาเดียวกัน
ให้เรียนในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อลดเวลาในการทำงานของครูลง ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกติ ครูจะสามารถสอนไดแ้ค่
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งวิชา ต่อหนึ่งคาบเรียนเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดของ
สถานที่และจำนวนผู้เรียนที่เหมาะสม แต่เมื่อเป็นรูปแบบการเรียน
แบบออนไลน์แล้ว สามารถเพ่ิมจำนวนของผู้เรียนได้มากขึ้น ซึ่งในส่วน
นี ้จะช่วยลดเวลาการสอนซ้ำของครู และเพิ ่มเวลาการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียนให้มากข้ึนเช่นกัน 
 5. การประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด 
 เนื่องด้วยรูปแบบของการดำเนินงานที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การประเมินผลการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์ปกติอาจไม่สามารถนำมาใช้ประเมินผลของการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในบทบาทของผู้บริหารการศึกษาจึงต้องมีการกำหนดแนวทางในการประเมินผลการ
ดำเนินการขึ้นมาใหม่ โดยสิ่งที่จะต้องคำนึงเป็นสำคัญคือวิธีการประเมินผลนั้นจะต้องใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ปกติการตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าเรียนทำได้โดยการขานชื่อ แต่เมื่อเป็นการเรียนแบบ
ออนไลน์ก็จะสามารถตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียนได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแสดงชื่อบนโปรแกรม ซึ่งเป็นการลดเวลาของครูไปได้
ในระดับหนึ่ง อีกตัวอย่างคือการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน จากปกติอาจเป็นการทดสอบภายในห้องเรยีน 
แต่เมื่อเป็นการเรียนออนไลน์แล้ว การทดสอบก็สามารถทำได้บนระบบออนไลน์เช่นกัน ซึ่งจะง่ายต่อครูมากขึ้นในการ
รวบรวมผลคะแนน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นสำคัญคือการทดสอบนั้นจะต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้จริง 
 นอกจากการประเมินผลของผู้เรียนแล้ว  วิธีการประเมินผล
การดำเนินของครูหรือบุคลากรในสังกัดก็ควรที่ต้องปรับรูปแบบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจทำได้โดยปรับวิธีการในการส่งรายงาน
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารรูปเล่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรไปอีกทางหนึ่งเช่นกัน 
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 อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น เป็นเพียงความคิดเห็นจากมุมมองของผู้จัดทำเท่านั้น ซึ่งอาจ
เป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง และไม่อาจสรุปได้อย่าง
แน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวจะสามารถครอบคลุมและแก้ปัญหาได้ครบถ้วนทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางที่เหมาะสม
ในการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารการศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งในมุมมองของผู้จัดทำซึ่งปัจจุบันดำรง
สถานะนักศึกษานั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับจะสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง
รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
ตอนที่ 4 ภาคผนวก 
4.1 ประวัตินักศึกษาโดยย่อ 
1. นางสาวดลพร กลิ่นจันทร์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดจันทบุรี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี 
เกรดเฉลี่ย 3.99 (ลำดับที่ 1 ในรุ่นเอกาทศนันทกานต์) 
 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา 6214871031 
 เป็นผู้มีความสนใจในศาสตร์เกี ่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็น
พิเศษ ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาจีน 
HSK ผ่านระดับ 3 และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ได้ระดับ A2  
 นอกจากนี้ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันด้านวิชาการหลายด้าน โดยเฉพาะด้านภาษาจีน รางวัล
ที่ภาคภูมิใจคือเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 
 
2. นางสาวมนนัยา กัณหาชาลี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2  
ชื่อ : นางสาวมนันยา กัณหาชาลี ชื่อเล่น : นุ่น 
เกิดวันที่ : 29/05/2544  อายุ : 19  ปี   
เกิดวัน : อังคาร  กรุ๊ปเลือด : A  
มีพ่ีน้องทั้งหมด : 3 คน 
รหัสนักศึกษา : 6214261024  
คณะ : ครุศาตร์   สาขา : คอมพิวเตอร์ 
ศึกษาอยูที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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3. นางสาวเปรมกมล ชาวสวนแตง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2  

 
 
4. นางสาววรัมพร พุทธศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
  ชื่อเล่น แว อายุ 20 ปี 

เกิดวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
งานอดิเรก : ขายของออนไลน์ อ่านการ์ตูน ดูการ์ตูน 
คติ : ปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนที่อยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเรา 

ความรู้สึกต่อวิชาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
: เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนแต่ครูผู้สอนใจดีและน่ารักค่ะ 
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5. นางสาวเบญญา เจริญลาภ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
 

 
 

ชื่อนางสาวเบญญา  เจริญลาภ รหัสนักศึกษา 6214881016 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 

จบการศึกษามาจากโรงเรียน ขลุงรัชดาภิเษก จังหวัด จันทบุรี 
งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง 
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นั่งสมาธิก่อนเข้านอน และเข้านอน 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 6.1 การวัดผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการตนเอง  
        1. นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่าที่ผ่านมาเพ่ือให้การศึกษามีความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ 
นักศึกษามีวิธีการวิธีการจัดการตนเองอย่างไร (ให้วิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการแบบ DEMING CYCLE /ทฤษฎี
วงจร PDCA) 
 
 
      
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

พักเที่ยง ทานอาหารกลางวัน พักผ่อน เตรยีมตัวเรียนในช่วงบ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนดแูลตวัเอง 

ตื่นเช้า เพื่อรับอาการกาศบรสิุทธ์ิ ออกกำลังกาย เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น 
การแกว่งแขน ทานอาหารเช้า 

ทำธุระส่วนตัวใหเ้รียบร้อย เตรียมตัวเรียนออนไลน์ในช่วงเช้า เช่นเตรียม
โน้ตบุ๊คเตรียมหนังสือ สมุด ปากกาไว้จด และเริ่มเรียนอย่างตั้งใจ 

เริ่มเรียนช่วงบ่ายอย่างตั้งใจ เมื่อเรยีนเสร็จ ทบทวนเนื้อหา 

ออกกำลังกาย เช่น การเดิน การวิง่  ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ เช่น 
การวาดรูป ทานอาหารเย็น 
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วิธีบริหารจัดการตนเอง ตามทฤษฎีวงจร PDCA ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นที ่ 1 Plan ขั้นตอนการวางแผน   
- ตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือ 1 เล่มต่อ 1 สัปดาห์ ,ทบทวนเนื้อหาที่สัปดาห์ละครั้ง 
- จดบันทึกประจำวัน 
- ออกกำลังกาย 
- ตั้งใจเรียน 
ขั้นที ่ 2 Do ขั้นตอนการปฏิบัติ 
- เลือกหนังสือที่สนใจในแต่ละสัปดาห์และอ่านให้จบ ทบทวนเนื้อหาโดยการเขียนสรุปไว้ 
- จดบันทึกประจำวันสม่ำเสมอ 
- ออกกำลังกายช่วงเย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง  
- ในเวลาเรียนจดเนื้อหาสำคัญไว้และตั้งใจฟังอาจารย์ 
ขั้นที ่ 3 Check  ขั้นตอนการตรวจสอบ  
- ตรวจสอบว่าตัวเองได้อ่านหนังสือตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ได้ทบทวนเนื้อหาทุกสัปดาห์ไหม 
- ตรวจสอบสมุดบันทึก ดูว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้าง ได้ทำตามท่ีวางแผนไว้ไหม 
- ทดสอบความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของร่างกาย  
- ทดสอบเนื้อหาที่เรียนไป จำได้มากน้อยเพียงใด 
ขั้นที ่ 4 Act ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา  
- สังเกตหนังสือที่อ่านและเพ่ิมระดับความยากในการอ่านมากขึ้น เช่น ปกติเรื่องสั้นเนื้อหาไม่มาก เปลี่ยนเป็น

วรรณกรรมตะวันตก ดูสรุปที่จดไว้เพื่อทบทวน ปรับปรุงสรปให้มีเนื้อหากะทัดรัดได้ใจความ 
-เมื่อไม่ได้จดบันทึก ให้จดย้อนหลัง 
- หากหักโหมออกกำลังกายมากไปก็ควรพัก 
-เมื่อเรียนรู้ไม่เข้าใจ ให้ถามอาจารย์หรือสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
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2. นักศึกษาสรุป เป็น Mind Mapping อีกครั้งเพ่ือให้เห็นการเชื่อมโยงทั้งหมด 
 

นางสาวดลพร กลิ่นจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan วางแผนการจัดการการ
เรียนให้ชัดเจน 

มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้
พร้อมต่อการเรียนทุกครั้ง 

Do ปฏิบัติตามแผน 

ที่ได้วางไว้อย่างมีวินัย 

และสม่ำเสมอ 

เต็มที่ในการเรียน 

และมีสมาธิทุกครั้ง 
 

Check ตรวจสอบ 

การปฏิบัติตนระหว่างการเรียน

ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
 

Act แก้ไข 
และปรับปรุงใน 

จุดที่ยังมีข้อบกพร่อง 
ในการเรียนครั้งต่อไป 
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นางสาววรัมพร พุทธศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
 

 
 
นางสาวเบญญา เจริญลาภ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
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นางสาวมนันยา กัณหาชาลี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 
 

 
 

นางสาวเปรมกมล ชาวสวนแตง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จะช่วยให้นักศึกษามีแนวทางที่เหมาะสมสำหรับในการกระบวนการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและตรง
กับความต้องการของนักศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิดกระบวนการทำงานเชิงระบบ (PDCA) และข้อเสนอแนะที่ได้
จากนักศึกษา อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 6.2 การวัดผลด้านกระบวนการ 
ตอนที่ 1 สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับตัว :  

1. ในด้านการบริหารจัดการการเรียน นักศึกษามีวิธีการวางแผนการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างสั้นๆ 
เป็นกรณีศึกษา (Case study) (เช่น การเตรียมออนไลน์กับอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น)  

การเตรียมออนไลน์กับอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ  
 1) จัดเตรียมสถานที่เรียน จริงอยู่เรียนออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้ แต่การเรียนให้ได้ประสิทธิภาพนั้นผู้เรียน
จะต้องจัดหาพื้นที่อยู่ในห้องที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงดังรบกวนจากรอบข้าง เพื่อไม่เป็นการรบกวนไปยังคุณครูและเพื่อน
ร่วมชั้นในขณะที่กำลังทำการเรียนการสอนอยู่ด้วยและทำให้ผู้เรียนมีสมาธิกับการเรียน 
  2) มีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเรียนรู้จริง ๆ ไม่ควรนั่งเรียนหน้าคอมพิวเตอร์ที่ตั้งกลางบ้านและมีน้องวิ่งเล่นไปมา
อยู่ข้างหลังนะคะ เพราะจะทำให้เราไม่มีสมาธิและเหมือนนั่งฟังผ่านๆ โดยไม่มีอะไรเข้าหัว ควรจัดห้องนั่งเรียนให้ดี แต่
ถ้าต้องใช้คอมส่วนกลางของบ้านจริง ๆ ก็บอกคนในบ้านก่อนว่าต้องขอเวลาเรียนจริงๆ ให้ทุกคนพยายามรบกวนให้
น้อยที่สุด ส่วนคนที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในห้องตัวเองก็ไม่ควรนอนเรียนค่ะ ต้องบังคับตัวเองให้นั่งเรียน และมีพื้นที่
ว่างบนโต๊ะสำหรับจดเนื้อหาลงสมุดด้วย คิดว่าเรากำลังนั่งเรียนในห้อง แต่จะใส่ชุดนอนนั่งเรียนก็ได้ 
  3) เข้าเรียนคลาสเพียงลำพัง : ไม่ควรมีบุคคลอื่นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านเข้ามามีส่วนร่วมใน
คลาสเรียนด้วย เพื่อที่ท่านจะได้สามารถให้ความสนใจกับคลาสเรียนได้เต็มที่ 
  4) จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเข้าเรียน โปรแกรมการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ จะใช้โปรแกรม 
meet หรือ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถือของท่านและสมัครใช้งาน เตรียม PASSWORD ให้พร้อม ตรวจสอบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อมแนะนำให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงทดสอบคุณภาพเสียงอุปกรณ์ของท่าน  
ลำโพงและไมค์ทำงานได้ดีหรือไม่ หากเรียนในคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีกล้องเพื่อเชื่อมต่อให้ผู้สอนและเพื่อนในชั้น
เรียนได้เห็นท่านในการทำกิจกรรมในคลาสและควรตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสายตา หลีกเลี่ยงการตั้งกล้องมุมเสยรวมไป
ถึงมุมย้อนแสง เพ่ือที่ทำให้ใบหน้าของท่านอยู่ในตำแหน่งที่พอดีและสามารถเห็นได้ชัดเจน 
  5) ข้อควรปฏิบัติระหว่างเรียน ควรปิดโทรศัพท์หรือเปิดเป็นโหมดปิดเสียงตลอดช่วงเวลาที่เรียน ในขณะเรียน 
อย่าลังเลหากมีข้อซักถาม ให้รอจังหวะผู้สอนพูดจบ ท่านสามารถยกมือเพ่ือขอซักถามในข้อสงสัยได้เลย 
 6) ทำตารางเรียนเป็นสัปดาห์ ต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว นอกจากจัดเวลาสำหรับเรียนแล้ว ให้จัดเวลาสำหรับ
ทบทวน และเวลาสำหรับทำการบ้านด้วย เช่น เรียนคืนวันอังคาร ทบทวนคืนวันพฤหัสบดี และทำการบ้านเช้าวันเสาร์ 
อะไรประมาณนี้ ก่อนทำการบ้านก็แวะเข้าไปในหน้าเนื้อหาการเรียนเพ่ือดูว่ามีอะไรอัพเดทบ้าง อาจารย์มาเพ่ิมอะไรรึ
เปล่า หรือเพื่อน ๆ กำลังแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องอะไรกันอยู่มั้ย เผื่อเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบ้านหรือเนื้อหาใน
สัปดาห์นั้น วิชาไหนมีชั่วโมงเรียนหลายวันในสัปดาห์ก็แบ่งวันเรียนตามได้เช่นกัน ลองหาดูว่าเราเหมาะสมกับการเรียน
แบบไหนและช่วงเวลาใดบ้าง จากนั้นก็พยายามทำตามตารางให้ได้ทุกสัปดาห์ 
  7) ถ้าช่วงไหนยุ่งแล้วจะส่งการบ้านไม่ทันแน่ ๆ ให้บอกอาจารย์ก่อนข้อนี้เหมาะกับคนที่ลงเรียนวิชาแบบ
ต้องการวุฒิ นั่นคืออาจารย์จะเก็บคะแนนจากการบ้านแต่ละสัปดาห์เหมือนในห้องเรียนจริง ๆ ดังนั้นถ้ารู้ว่าช่วงไหนจะ
ยุ่งมากๆ จนไม่น่าทำการบ้านทันให้ส่งเมลไปบอกอาจารย์วิชานั้นเพื่ออธิบายให้ท่านฟัง อาจารย์เข้าใจอยู่แล้วว่าคนที่
เรียนออนไลน์ส่วนมากคือคนที่ไม่มีเวลาไปนั่งเรียนแบบปกติ ฉะนั้นมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อนุโลมกันให้ได้ การบอก
ล่วงหน้าทำให้อาจารย์ไม่มองว่าเราขาดความรับผิดชอบและอาจารย์จะรอตรวจการบ้านเราด้วย แต่ถ้าเลยวันส่งแล้ว
ค่อยมาบอก จะฟังดูเหมือนลืมหรือขี้เกียจทำแล้วหาข้ออ้างทีหลัง มีโอกาสสูงมากที่อาจารย์จะไม่ตรวจและให้คะแนน
การบ้านชิ้นนั้น 
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  8) รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอถ้าไม่สบายหนัก ๆ ก็ควรพักค่ะ ไม่ควรมานั่งฟังแบบเบลอๆ จะเปลืองเวลาและ
เปลืองเน็ตไปเปล่า ๆ ควรรอให้หายดีแล้วรีบกลับมาเรียน ถ้ามีปัญหาหรือเครียดเรื่องอะไรอยู่ก็ควรไปหาอะไรทำให้
สมองปลอดโปร่งก่อนเช่นกัน เมื่อเรารู้สึกสดใสแข็งแรงเราก็จะกระตือรือร้นอยากเรียน ทำให้รับความรู้ได้ดีมากกว่า 
อีกอย่างคือถ้าเรียน ๆ อยู่แล้วตื้อ ๆ ขึ้นมาก็พักซัก 10 นาที ไปหาของกินหรือเล่นเกมคลายเครียดแล้วค่อยกลับมาลุย
ต่อ 
  9) จดบ้างสรุปบ้าง หลายคนฟังอาจารย์สอนใน meet ก็เข้าใจดีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยจดอะไร แต่อันที่จริงเราควร
จดเนื้อหาสำคัญ ๆ เอาไว้บ้าง เพื่อเป็นคู่มือความรู้ในฉบับของเรา จะเขียนหรือพิมพ์สรุปก็แล้วแต่ถนัดค่ะ นอกจากนี้
ถ้ามีชีทอะไรให้ดาวน์โหลดมาประกอบการเรียนเพ่ิมก็ควรจะปริ้นท์ลงกระดาษด้วย เผื่อต้องเขียนอะไรเพ่ิมลงไป ยิ่งถ้า
ลงวิชาต่อเนื่องกันเราก็จะได้มีเนื้อหาไว้ย้อนกลับมาดู 
  10) จัดตารางเวลาให้เป็นข้อนี้สำคัญมาก ๆ หลายคนเรียนออนไลน์ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เลิกไปเพราะหา
เวลาเปิดดูไม่ได้ จริง ๆ แล้วต้องล็อคเวลาสำหรับเรียนคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะคะ ทำเหมือนมันคือการเข้า
ห้องเรียนจริง ๆ ที่อาจารย์เช็คชื่อเลย เช่น ล็อคเวลาไว้ว่าทุกคืนวันอังคารตอน 2 ทุ่ม-4 ทุม่คือเวลานั่งเรียนคอร์สออน
ไลน์ จริงอยู่ที่ข้อดีของคอร์สออนไลน์คือจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าจะรอให้ว่างแล้วค่อยเรียนก็คงอีกนาน เผลอ ๆ จะ 
ขี้เกียจไปก่อน ฉะนั้นควรกำหนดเวลาที่ต้องเรียนไว้เป็นไกด์ไลน์ด้วย 

11) จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง “การเปิดเทอม”หมายถึง
การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้าน ทั้งนี้การตัดสินใจจะข้ึนอยู่กับผลการประเมิน สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

12) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ให้เอ้ือต่อการเรียนเพ่ือรู้ของเด็กมากขึ้น รวมทั้งปรับตารางเรียนตามความ
เหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็ก 
 13) สำรวจความพร้อมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนทางไกลและการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียน 
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2. ตอนท้ายสรุป Timeline ของนักศึกษาให้เห็นสถานการณ์แต่ละช่วง (ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 
2564) 
 ตัวอย่าง Timeline ของนักศึกษา 

1. นางสาวเบญญา เจริญลาภ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
 

เดือน/ปี รายละเอียด/สถานที่ 
 เดือนธันวาคม 2563 - วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี 
- วันที่ 7 ธันวาคม 2563   ไปดูหนังที่บิ๊กซี  
       ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
- วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2563 เดินทางไปเรียน 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
- วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 กลับบ้าน 
- วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ไปกินชาบู 
- วันที่ 15 ธันวาคม 2563 อยู่หอ 
- วันที่ 16-20  ธันวาคม 2563 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี 
- วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อยู่หอ 
- วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ไปกินหมูกระทะ ที่ร้านหมู
กระทะลุงโต 
- วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2563 เรียนออนไลน์ที่หอ 
- วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2563 อยู่บ้าน 

เดือนมกราคม 2564 - วันที่ 1-6 มกราคม 2564 อยู่บ้าน 
- วันที่ 7 มกราคม 2564 ไปโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
- วันที่ 8 มกราคม 2564 อยู่บ้าน 
- วันที่ 9 มกราคม 2564 ไปกินส้มตำ 
- วันที่ 10-31 มกราคม 2564 อยู่บ้าน ขายของที่ร้าน และ
ไปเข้าสวน 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่บ้าน 
- วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่บ้าน ขายของที่ร้าน และ
ไปเข้าสวน 
- วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่บ้าน  
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี 
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ไปร้านชาบู 
- วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่หอ 
- วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่บ้าน 
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2. นางสาวเปรมกมล ชาวสวนแตง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 

 
3. นางสาววรัมพร พุทธศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 

 

เดือน ปี การเรียน 

ธันวาคม 2563 เรียนในห้องเรียน 
- ทำกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องเห็นด้วยกับการใส่ชุดไปรเวทหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยใช้

ทฤษฎีในการอธิบาย 
- แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม 
- นำเสนอ 

 
 
 
 
 

 

เดือน/ปี รายละเอียด 

เดือนธันวาคม 
2563 

วันที่ 1-4 ไปทำกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 8-9 ไปเรียนตามปกติท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 14-18 ไปเรียนตามปกติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 19 เดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 20 เดินทางไปเลือกตั้งที่โรงเรียนวัดเขาดิน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 21 เดินทางออกจากจังหวัดสุพรรณบุรีกลับไปยังจังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 25 ไปซื้อของที่ยิ่งใหญ่ และร้าน DIY ในตลาดซุ้ย อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 

เดือนมกราคม 
2564 

วันที่ 4-8 เรียนออนไลน์ อยู่บ้านพัก อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 9 ไปซื้อขนมท่ีร้านต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 11-15 เรียนออนไลน์ อยู่บ้านพัก อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 18-22 เรียนออนไลน์ อยู่บ้านพัก อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 25-29 เรียนออนไลน์ อยู่บ้านพัก อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

วันที่ 6 ไปออกกำลังกายที่ทุ่งนาเชย และแวะทานสุกี้ NJ  
วันที่ 7 ไปซื้อขนมท่ีร้านบ้านช็อกโกแลต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 10 ไปกินหมูกระทะที่ร้านเลิฟยู  
วันที่ 11 ไปออกกำลังที่ทุ่งนาเชย  
วันที่ 12 ไปทำงาน อว. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 13 ช่วยอาจารย์จัดเอกสารสัมภาษณ์ น้องปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 14-15 ไปทำงาน อว. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 20 ไปเรียนตามปกติท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
วันที่ 25 ไปกินหมูกระทะที่ร้านเลิฟยู 
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เดือน ปี การเรียน 

- อาจารย์มอบหมายการบ้าน การนำแนวคิดท่ีได้จากบทที่ 1 จำนวน 1 แนวคิด/
ทฤษฎีของศาสตร์การบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไรตาม
ความเข้าใจ 

- อาจารย์มอบหมายการบ้าน ทำMind map ทฤษฎีการบริหารยุคต่าง ๆ 
- เรียนหัวข้อ โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
- เรียนเรื่อง ทฤษฎีการบริหารยุคดั้งเดิม 
- ดูคลิปวีดีโอของนักธุรกิจ การตลาดแบบออนไลน์ 
- อาจารย์ทบวนเนื้อหาบทที่ 5 และบทที่ 6 
- เรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประคุณภาพการศึกษา 
- เรียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงสร้างสมศ.ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนับสนุนการประเมินภายนอกสมศ. 
การเรียนออนไลน์ 
- เรียนบทที่ 8 ทฤษฎีระบบ 
- อาจารย์มอบหมายการบ้าน Take home ทฤษฎีระบบ การบริหารสถานศึกษา และ

กระบวนการเรียนรู้ (leaning Process) 
มกราคม 2564 การเรียนออนไลน์ 

- เรียนเรื่อง การประเมินคุณภาพของ สมศ. และการกำหนดมาตราฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- อาจารย์มอบหมายการบ้าน ให้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้ 
Template วิเคราะห์มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนที่นักศึกษา
สนใจ 

- เรียนเรื่อง มาตรฐานของต้นสังกัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สมศ. 
- เรียนเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- นำเสนอทฤษฎีระบบ การบริหารในสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้(leaning 

Process) คนละ 5-10 นาที 
- สอบกลางภาค 

เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีการเรียนการสอน 

 
 
4. นางสาวมนันยา กัณหาชาลี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 

 

วันที่ ช่วงเวลา สถานที่ 

1 ธ.ค. 63 
06.00 - 12.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
12.00 - 15.00 ไปเรียนที่มหาลัยในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ห้อง35409 
15.00 - 17.00 ไปเรียนวิชาการบริหารการศึกษา ที่ห้อง39303 

2 ธ.ค. 63 
06.00 - 08.40 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
09.00 - 11.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาระบบการจัดฐานข้อมูล ที่ห้อง437 
11.00 - 12.00 ไปรับประทานอาหารที่ร้านจิ๋มจุ๋มไป 
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วันที่ ช่วงเวลา สถานที่ 
12.00 - 15.00 ไปเรียนวิชาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ห้อง39305 
15.00 - 22.30 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย 

3 ธ.ค. 63 

06.00 - 08.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
08.30 - 11.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการบริหารการศึกษา ที่ห้อง39303 
11.00 - 12.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 
12.00 - 15.00 ไปเรียนวิชาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ห้อง39305 

4 ธ.ค. 63 

06.00 - 10.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
10.00 - 12.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย ที่ห้อง431 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 
13.00 – 17.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย ที่ห้อง431 

5-6 ธ.ค. 63 06.00 – 00.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 

7 ธ.ค. 63 

06.00 – 8.30 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
08.30 – 11.00 ไปเรียนที่มหาลัยในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ห้อง35409 
11.00 – 13.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 
13.00 -16.00 ไปเรียนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ห้อง438 

8 ธ.ค. 63 

06.00 – 12.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 
12.00 – 15.00 ไปเรียนที่มหาลัยในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ห้อง35409 
15.00 – 17.00 ไปเรียนวิชาการบริหารการศึกษา ที่ห้อง39303 
18.00 – 20.30 ไปกินหมูกระทะที่ร้าน Love U 

9 ธ.ค. 63 

06.00 – 09.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 
09.00 – 11.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาระบบการจัดฐานข้อมูล ที่ห้อง437 
11.00-12.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 

12.00 – 15.00 ไปเรียนวิชาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ห้อง39305 
10 ธ.ค. 63 06.00 – 00.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 
11 ธ.ค. 63 06.00 – 00.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 

12 ธ.ค. 63 
06.00 - 13.30 อยู่ที่หอยังไม่ได้ออกไปไหน 
13.30 - 15.00 ไปที่โบสคริสต์ 

13 ธ.ค. 63 06.00 – 00.00 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 

14 ธ.ค. 63 
06.00 – 08.30 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 
08.30 – 11.00 ไปเรียนที่มหาลัยในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ห้อง35409 

15 ธ.ค. 63 

06.00 - 12.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
12.00 - 15.00 ไปเรียนที่มหาลัยในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ห้อง35409 
15.00 - 17.00 ไปเรียนวิชาการบริหารการศึกษา ที่ห้อง39303 
17.00 – 19.00 ไปรับประทานอาหารร้านสเต็ก49 

16 ธ.ค. 63 

06.00 - 08.40 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
09.00 - 11.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาระบบการจัดฐานข้อมูล ที่ห้อง437 
11.00 - 12.00 ไปรับประทานอาหารที่ร้านจิ๋มจุ๋มไป 
12.00 - 15.00 ไปเรียนวิชาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ห้อง39305 

17 ธ.ค. 63 06.00 - 08.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
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วันที่ ช่วงเวลา สถานที่ 
08.30 - 11.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการบริหารการศึกษา ที่ห้อง39303 
11.00 - 12.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 
12.00 - 15.00 ไปเรียนวิชาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ห้อง39305 

18 ธ.ค. 63 

06.00 - 10.00 อยู่ที่หอพักยังไม่เดินทางไปมหาลัย 
10.00 - 12.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย ที่ห้อง431 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย ตึก36 
13.00 – 17.00 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการออกแบบมัลติมิเดีย ที่ห้อง431 
17.00 – 18.30 ไปออกกำลังกายที่ทุ่งนาเชย 

19 ธ.ค. 63 
06.00 – 12.30 อยู่ที่หอไม่ได้ออกไปไหน 
12.30 – 18.30 นั่งรถตู้ประจำทางอรัญประเทศ 

20 ธ.ค. 63 
06.00 – 09.00 อยู่บ้านยังไม่ได้ออกไปไหน 
09.00 – 13.00 ไปเลือกตั้งที่ศาลากลางหมู่บ้าน 
13.00 – 16.30 นั่งรถส่วนตัวกลับจันทบุรี 

ฯลฯ 
 
7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานได้แก่  
 ประเด็นแรก การสร้างสภาพแวดล้อมในการศึกษาในการเรียนออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
การสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การโยงเนื้อหาในบทเรียนเข้ากับชีวิตประจำวัน แหละการสรุปหลังบทเรียน เพื่อเป็น
การสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ประเด็นที่สอง การจะเน้นไปทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อประสานงาน โดยจะต้อง
มีการจัดประชุมหรือคุยสนทนาทางแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อชี้แจงแบบแผนในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
การศึกษา 
 ประเด็นที่สามคือ การส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนโดยศึกษาสภาพหรือปัญหาและนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาหรือรูปแบบ โดยการหากิจกรรมและเกมมาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้ ได้เล่นเกมและเกิดความเพลิดเพลิน แทนที่การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นอัดเนื้อหาให้แก่ผู ้เรียน 
นอกจากจะทำให้ผู ้เรียนเบื่อหนายแล้วยังก่อให้เกิดความเครียด เช่น ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่อง
วรรณคดี ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและตัวละครมากมาย หากครูผู้สอนมีการทอดแทรกเกมและมีการเล่าเรื่องให้เข้ากับ
ชีวิตประจำวันจะทำให้มีความน่าสนใจ 
 ประเด็นที่สี่ การมอบหมายงานหากเป็นผู้บริหารการศึกษาจะมีการแบ่งงานให้ครบทั้งสี่ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายการ
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายการบริหารงานบุคคล และฝ่ายการบริหารงานทั่วไปแต่ละ
ฝ่ายจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยจะต้องมีแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามผลมารายงานผู้บริหาร
การศึกษา หากเกิดเกิดปัญหาจะได้มีการปรึกษากันเพ่ือหาทางออก 
 ประเด็นที่ห้า เรื่องการบริหารงบประมาณ โดยงบประมาณในปีแรกจะต้องแบ่งให้ทุก ๆ ฝ่ายอย่าง เท่า ๆ กัน 
และจะต้องมีการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการแจกแจงงบประมาณในปีถัดไป หาก
ฝ่ายใดมีความคืบหน้าที่เป็นไปในทางที่ดีจะต้องให้การสนับสนุนเพ่ิมในจุดที่ยังขาดเหลือ แต่งบประมาณทั้งหมดจะต้อง
เข้มงวดและเน้นไปทางด้านวิชาการ อุปกรณ์การเรียนเพื่ออำนวยความสดวกให้แก่ผู้เรียน 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาในระยะเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้สถานศึกษาต้อง
มีการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการระบาดของช่วง 1 ปีแรก สถานศึกษายังสามารถบริหารจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งการศึกษาในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ควบคู่ กัน แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2564 การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้เน้นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวทางในการแก้ไข ดังนี้ 

แนวทางในการแก้ไข 
แนวทางท่ีแก้ไขได้ 
1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์

ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผลการเรียน  
 2. เพ่ือให้การศึกษาเรียนรู้เกิดข้ึนกับนักเรียนในทุก ๆ กลุ่ม รวมถึงเด็กด้อยโอกาสควรมีการ จัดเตรียมอุปกรณ์
เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความเท่าเทียมและเข้าถึงการเรียนในรูปแบบเดียวกัน 
 แนวทางท่ีแก้ไขไม่ได้ 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงของนโยบาย มาตรการรวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ได้ สำหรับในส่วนนี้ทางสถานศึกษาอาจมีข้อจำกัดใน
เรื่องของงบประมาณ และการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกคนในภาพรวม
ทั้งหมด เนื่องจากในสภาพจริงแล้วนักเรียนมีความแตกต่างทางสภาพของครอบครัวและความพร้อมของเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน 
 
9. ความท้าทายต่อไป 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ตลอดจนปัญหาทางสังคมที่ประชาชนอยู่ในภาวะที่ลำบาก รวมถึงทางด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาจึงเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากท่ีทุกภาคส่วนจะต้อง
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาพที่ปกติใน
การใช้ชีวิตประจำวัน 
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