


 

 
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

*************************** 

 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการระบาดรุนแรง
ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท าให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน       
ได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางการจั ดการเรียนการสอน              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน      
ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถ 
ไปสถานศึกษาได้  ขณะที่พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air,  Online,  On-Hand และ On-Demand 
นอกจากนั้น ให้มีการเพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่ม
สาระหลัก รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
ดูแล และช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (LEARNING IN THE 
NEW NORMAL) 
 เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันและประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑. แนวทางการด าเนินการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก (ระดับอนุบาล) 
  ๓. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
  ๔. แนวทางการด าเนินงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง… 



 
 

๒ 
 

 

แนวทางการด าเนินงานการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน ๒๒๕ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งพบว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากระบบต่าง ๆ  
ที่ต้องกรอก  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จาก สพฐ.  และการประเมินต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก  
ที่ต้องเก็บข้อมูลจากโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) จ านวน ๗๒ โครงการ ซึ่ง สพฐ. พิจารณา
แล้ว เพ่ือเป็นการลดภาระงานครู จึงเห็นควรชะลอการเก็บข้อมูล การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และ  
การประเมินต่าง ๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  โดยเหลือเพียง ๓ ประเด็น คือ การรายงานในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  การรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  ส าหรับการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืน ๆ สพฐ. จะบูรณาการการเก็บข้อมูลจากส่วนกลาง หรือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก  

 ทั้งนี้ ให้เป็นแนวปฏิบัติในระดับ สพฐ.  สพท. และโรงเรียน ดังนี้ 

 ๑. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาชะลอ
โครงการ/กิจกรรมที่มีการเก็บข้อมูลลงไปถึงโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนกว่าสถานการณ์  
จะดีขึ้น ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ยังคงไว้ให้รายงานผล ให้อยู่ในกรอบการด าเนินงานของ ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่ 

๑.๑ การรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
๑.๒ การรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
๑.๓ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียม

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาคัดกรองโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจะร่วมด าเนินการ 

ทั้งกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) และหน่วยงานภายนอก โดยยึดหลักการ ดังนี้ 
๒.๑ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในกรอบการด าเนินงานตามข้อ ๑ 
๒.๒ โครงการ/กิจกรรม หากด าเนินการแล้วกระทบกับช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนของครู  

และไม่ได้ท าให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนโดยตรง ให้พิจารณาชะลอการด าเนินการออกไปก่อน 
๒.๓ การจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ให้บูรณาการข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นหลัก หากมีข้อมูลอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือหน้าที่การเก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้หน่วยงานภายนอกประสานมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) โดยตรง 

/๓. ... 
 



 
 

๓ 
 

 ๓. ระดับสถานศึกษา 
๓.๑ ให้โรงเรียนคัดกรองโครงการ/กิจกรรมกรอบการด าเนินงานตามข้อ ๑ เพ่ือด าเนินการ  

ส่วนโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ หากพบว่าเป็นการสร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ให้ชะลอไว้ก่อน 
๓.๒ กรณีพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดที่อยู่นอกเหนือจากกรอบการด าเนินงานตามข้อ ๑ จัดให้ม ี

การรายงานหรือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นภาระ และไม่เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) ตามล าดับ 

๓.๓ กรณีพบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ให้โรงเรียนแจ้งหน่วยงานภายนอกนั้น 
เพ่ือขอรับการบูรณาการข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก 

การด าเนินการดังกล่าว สามารถลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน และให้ครู
ท าหน้าที่เฉพาะการจัดการเรียนการสอน การเตรียมสื่อการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวปฏิบัติ… 

 



 
 

๔ 
 

แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก (ระดับอนุบาล) 

 ๑. การออกแบบและการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก และจัดจ านวนชั่วโมงให้

เหมาะสมตามช่วงวัย  
(๑) การเรียน On-Hand ครูจัดส่ งใบงาน/ใบกิจกรรม ที่ โรงเรียนจัดท าขึ้นไปยั ง เด็ ก 

ผ่านผู้ปกครอง ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดผ่านใบงาน/กิจกรรม 
 (๒) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้   (On-Air) ออกอากาศผ่าน DLTV เรียนได้  

๒ ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางจานดาวเทียม ช่อง 195 - 197 ผ่านช่องทางดิจิทัลทีวี ช่อง 37 - 39 และดาวน์โหลด
เอกสาร ใบงาน จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th  (DLTV ช่อง ๑๐ – ๑๒) ให้นับจ านวนชั่วโมงเรียนตามตาราง         
การเรียนการสอนของ DLTV  

 (๓ )  การ เรี ยนผ่ านออนไลน์  (Online)   ผ่ านช่องทางออนไลน์ ต่ า ง  ๆ เช่น  ช่ องทาง   
Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและเด็ก  รวมถึงใช้เป็นช่องทาง 
การมอบหมายงาน/กิจกรรม ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด ทั้งนี้ ไม่ควรให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกิน ๑ ชั่วโมง  
และต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง 

(๔) การเรียนรูปแบบผสมผสาน ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด 
  นอกจากกิจกรรมที่จัดตามข้อ 1-4 ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก 
เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น ให้เด็กเคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง เล่านิทาน ร้องเพลง  
ท่องค าคล้องจอง เป็นต้น 

๑.๒  จัดกิจกรรมประจ า วันหลักที่ เน้นการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชี วิตประจ า วัน  
ที่บ้านเด็ก  
  ก าหนดกิจกรรมหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่จัดขึ้นให้ครูกับผู้ปกครองร่วมมือกันหรือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับครูในการวางแผน และ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
ส าหรับกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง อาจให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจในวิถีชีวิตประจ าวัน 
ที่บ้าน เช่น การออกก าลังกาย การท างานบ้าน เป็นต้น 

1.3 งด/ลดการบ้าน  
  การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ครูไม่ควรให้การบ้านเด็ก เว้นแต่เป็นความประสงค์ของ
ผู้ปกครอง ซึ่งการท างานบ้านหรือความรับผิดชอบง่ายๆ ตามวัย ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น การบันทึก 
การท าความดีของเด็ก การท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น การประกอบอาหาร การปลูกต้นไม้ เป็นต้น  
 

/๒. การประเมิน… 



 
 

๕ 
 

 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็ก  
 การประเมินพัฒนาการเด็กให้ประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง เหมาะสมตามสภาพบริบท  
โดยให้เชื่อมโยงรูปแบบการเรียนรู้ตามข้อ ๑.๑ ผู้ปกครองและครูอาจตกลงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
การประเมินตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามสภาพบริบท โดยไม่สร้างความเครียดให้กับเด็กและผู้ปกครอง  
เช่นแบบบันทึกความดีง่าย ๆ ส าหรับเด็ก 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑. หลักสูตร 
๑.๑ เนื้อหาที่จ าเป็นจัดเป็น “รายวิชาหลัก” เนื้อหาอื่นๆ จัดเป็น “รายวิชาบูรณาการ”  

  สถานศึกษาควรเลือกจัดรายวิชาที่มุ่งพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะชีวิต หรือเป็นเนื้อหา
ส าคัญจ าเป็นส าหรับระดับชั้น เป็นรายวิชาหลัก เช่น  
  ระดับประถมศึกษาเดิมจัดรายวิชาพ้ืนฐาน ๙ วิชา (จาก ๘ กลุ่มสาระ + วิชาประวัติศาสตร์)  
ควรปรับเป็น ระดับชั้น ป.๑ – ๓ จัดรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เน้นการอ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาเป็น และ  
คิดค านวณได้ ส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ ให้จัดเป็นรายวิชาบูรณาการ หรือหน่วยบูรณาการ ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ให้ยึด         
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นรายวิชาเฉพาะ กลุ่มสาระที่เหลือเป็นวิชาบูรณาการ หรือหน่วยบูรณาการ ทั้งนี้ 
ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี อาจจะจัดบางเนื้อหาสาระไว้ในภาคเรียนที่ ๒  
  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานเป็นหลัก ไม่ควรจัดวิชาเพ่ิมเติมมากเกินไป 
โดยในทุกระดับชั้น จะต้องไม่สร้างความกดดัน ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเครียด หรือเป็นภาระให้ผู้ เรียน  
เกินความจ าเป็น 

๑.๒ “ตัวช้ีวัดต้องรู้” ต้องสอนให้ครบถ้วน “ตัวช้ีวัดควรรู้” บูรณาการในวิถีชีวิต 
 เนื้อหาสาระที่ปรากฏในหลักสูตรในตัวชี้วัดต้องรู้ เป็นความรู้ หลักการ ทักษะ เจตคติที่ส าคัญ 
จ าเป็นส าหรับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นนั้นๆ อย่ างเป็นรูปธรรม 
และเนื้อหาสาระในตัวชี้วัดควรรู้ เป็นความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องจาก 
เรื่องท่ีเคยเรียนมาแล้ว ครูผู้สอนจึงอาจมอบหมายผู้เรียนให้ศึกษาสืบค้นด้วยตนเอง ให้ฝึกปฏิบัติจากวิถีชีวิต เรียนรู้
จากครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  
 แหล่งสืบค้น : http://academic.obec.go.th/images/official/1622514876_d_1.pdf 

๒. การจัดการเรียนการสอน 
๒.๑ จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ในหลายทางเลือก  และจัดตารางสอนให้

สอดคล้องกับรูปแบบ เช่น 
  ๒.๑.๑ การเรียนรู้จาก DLTV ผ่านจานดาวเทียม ช่อง 186 - 191 (ป.1 - 6) และช่อง 192 - 194 
(ม.1 - 3) และผ่านดิจิทัลทีวี ช่อง 40 - 45 (ป.1 - 6) และช่อง 46 - 48 (ม.1 - 3) 

/๒.๑.๒ การเรียน... 
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  ๒.๑.๒ การเรียนออนไลน์ ควรเป็นรายวิชาหลักตามข้อ ๑.๑ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์และความพร้อมของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนสนุกกับการเรียนรู้  โดยลดการบรรยาย  
ลดการเรียนหน้าจอ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน จัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ เป็นต้น  
  การจัดจ านวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ และการจัดตารางเรียน ควรจัดให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
สถานการณ์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนด เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีเวลาเรียน            
๔๐ ชั่วโมง ให้เรียนผ่านทางออนไลน์ ๑๘ ชั่วโมง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านใบงาน ใบกิจกรรม ภาระงานอ่ืน ๆ          
๒๒ ชั่วโมง เป็นต้น และควรเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกัน เช่น การบรรยายหรือการท ากิจกรรม   
การเรียนรู้ออนไลน์ การมอบหมายงาน/ใบความรู้ การลงมือฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ  
  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ได้แก่ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ศิลปะ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ สามารถออกแบบการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจากกิ จกรรมในวิถีชีวิตประจ าวัน  
โดยอาจให้ผู้ปกครองเป็นผู้สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2.1.3 การเรียน ON-Hand ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สามารถเข้าถึง DLTV หรือ 
Digital TV ให้เรียนรู้ผ่านใบงาน ใบกิจกรรม ตามแนวทางของ DLTV ส่วน ม.ปลายให้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา 

๒.๒ งด/ลดการบ้าน ให้เท่าที่จ าเป็น และบูรณาการภาระงาน/การบ้าน  
  มอบหมายภาระงาน/การบ้าน เฉพาะที่ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะ
หรือเนื้อหาส าคัญของระดับชั้น และมอบหมายในปริมาณที่เหมาะสม โดยอาจบูรณาการประเด็นในรายวิชา
เดียวกันหรือข้ามรายวิชา ให้เป็นภาระงาน/การบ้านเพียงชิ้นเดียว  

๒.๓ ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูและผู้ปกครอง 
  บทบาทของครูนอกจากเป็นผู้สอนแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริม ผู้อ านวย
ความสะดวก ผู้ประสานงาน ระหว่างครูกับผู้เรียน ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยให้มีความเหมาะสมตามสภาพบริบท    
  ผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับครู ทั้งในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน และปรึกษาหารือกับครู เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  ผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ครูกับผู้ปกครองท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ควรก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษา โดยไม่สร้างภาระให้กับครู โดยร่วมมือกับ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในการวางแผนและบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

/๓. การวัด... 
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๓. การวัดและประเมินผล 
๓.๑ การนับเวลาเรียนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู้  

  สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการนับเวลาเรียน  ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
ในทุกรูปแบบ On-Site, Online, On-Hand, On-Demand และ On-Air ทั้งจ านวนชั่วโมงท่ีสอนโดยครูผู้สอนและ
จ านวนชั่วโมงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวัน หรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่  
ครูมอบหมาย 
  การนับเวลาเรียนตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ระดับประถมศึกษาจากที่ก าหนดให้ผู้เรียน
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตัดสินผลการเรียน
เป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
ในกรณีมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียนบางคนที่มีผลการประเมินการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีเวลาเรียน
หรือมีจ านวนชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ อนุโลมให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบ และเลื่อนชั้นได้  (ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๓.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน และไม่จ าเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเท่านั้น ทั้งนี้ 
ต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น คะแนนกลางภาค พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดขึ้น โดยให้
เป็นความร่วมมือในการประเมินระหว่างครูและผู้ปกครอง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม พิจารณาจากภาระงาน 
ที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน Online เช่น การถาม - ตอบ การน าเสนอผลงาน 
เป็นต้น การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และไม่เน้นการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบเพียงอย่ างเดียว คะแนนปลายภาค/ ปลายปี  พิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบ  
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การน าเสนอผลงานปลายภาค/ปลายปี การสอบ  
ปากเปล่าออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นใดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

๓.๓ หลักฐานการจบของผู้เรียน (ปพ.๑)  
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และม.๓ เป็นไปตาม 
ความสมัครใจของผู้เรียนแต่ละคน ส าหรับชั้น ม.๖ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีหนังสือที่ 
ทปอ.64/0396 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งการไม่ใช้ผลคะแนนการสอบรายวิชา O-NET ในระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงไม่ต้องน าผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากรอกในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
 ๓.๔ การสอบ RT และ NT 
  การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.๑ และการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (NT) ชั้น ป.๓ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน  
 

/แนวทาง... 
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แนวทางการด าเนินงานและการให้ความช่วยเหลอืผู้ปกครอง เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษา 

 ๑. แนวทางการด าเนินงานตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ 
๑.๑ แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ๑.๑.๑ สนับสนุนสถานศึกษาและการสอนของคร ู

ในสถานการณ์ปกติ ในสถานการณ์ COVID-19 
๑.  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน           
      การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่ เกี่ ยวข้อง  
โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้  
    ๑) งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้าง 
รายเดือน พนักงานขับรถ  นักการภารโรง เป็นต้น 
    ๒) งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ     
ค่าสาธารณูปโภค  
    ๓) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
     โรงเรียนสามารถน าเงินอุดหนุน รายการนี้ไปใช้
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น การเช่า
ซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารทางไกล 
การจัดหาอุปกรณ์ที่ ใช้ เป็นเครื่องมือสนับสนุน 
การเรียนการสอนออนไลน์ของครู เป็นต้น 
     โดยโรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี / แผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ าปีต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
    น าไปจัดกิจกรรม ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรรม
วิชาการ ๒) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา 
และ ๔) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 
    กิจกรรมที่ ๕) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สามารถน าไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและ 
เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๑.๒ สนับสนุน... 



 
 

๙ 
 

  ๑.๑.๒ สนับสนุนการเรียนและสุขภาพพลานามัยของนักเรียน  
ในสถานการณ์ปกติ ในสถานการณ์ COVID-19 

๑. งบเงินอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน  
     สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง 
ส า ห รั บ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น ท่ี จ า เ ป็ น แ ละ ส่ ง ผ ล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามันไร้
สารพิษ กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ 
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน วัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ส าหรับนักเรียนพิการ เป็นต้น 

 
   สามารถน าเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไปซื้ออินเทอร์เน็ตซิม 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

๒. งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    กิจกรรมท่ี ๕) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สามารถน า ไปใช้ ในการผลิ ตสื่ อการ เรี ยนการสอน  
ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ท่ีเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

      
     สามารถน าไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือ
ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนออนไลน์ได ้
 

๓. งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  
     ๑) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนปกติ 
         จัดสรรให้โรงเรียน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียน
ประจ าพักนอน โดยจัดสรรเป็นค่าอาหารวันธรรมดา  
ในระดับประถมศึ กษาและ มั ยธมศึ กษาตอนต้ น  
โดยจัดสรรให้มื้อละ ๒๐ บาท (เช้า-เย็น) ภาคเรียนละ 
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
 
    กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
หรือสลับวันมาเรียน ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดหา
อาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพ่ือน าไปจัดหาอาหาร
รับประทานที่บ้านได้ 

    ๒) ค่าอาหารนักเรียนประจ า และนักเรียนไป-กลับ 
        สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
        - จัดสรรให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารให้นักเรียน  
ส าหรับนักเรียนประจ าวันละ ๙๐ บาท นักเรียนไป-กลับ 
มื้อละ ๓๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

    ๑) โอนเงินค่าอาหารให้นักเรียน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง โดยโอนเงินค่าอาหารส าหรับนักเรียนประจ าวันละ ๙๐ 
บาท นักเรียนไป-กลับ มื้อละ ๓๐ บาท 
    ๒) ส าหรับเด็กที่มาเรียนไป-กลับ บางโรงเรียนจัดท าอาหารกล่อง
ให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อรับประทานร่วมกับผู้ปกครอง ในบาง
ครอบครัวที่ยากล าบากจัดท าเพิ่มเติมให้สมาชิกด้วย  
    ๓) ท าข้าวกล่องส่งให้กับนักเรียนที่บ้าน รวมทั้งแบ่งปันให้กับ
ผู้ปกครองที่ยากจน 
    ๔ )  ผู้ บ ริ ห ารและครู ออกพื้ นที่ ไ ป เยี่ ย ม  พร้ อมทั้ ง มอบ 
เครื่องอุปโภคบริโภคแก่บ้านนักเรียนยากจน โดยบริจาคเป็นสิ่งของ 
เช่น นม ขนม ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว หรือเงิน และ
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียน 

/๔.การบริหาร... 



 
 

๑๐ 
 

ในสถานการณ์ปกติ ในสถานการณ์ COVID-19 
๔.  การบริหารจัดการของโรง เรียนสังกัดส านัก
บริหารงาน  
    การศึกษาพิเศษ 
    นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติท่ัวไป ได้รับ 
สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก ตาม IEP และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 
 
๑) สถานศึกษาท่ีไม่สามารถจัดสอนออนไลน์ได้ จัดส่งครู
ตามจุดที่นัดหมายกับนักเรียนเป็นรายกลุ่มไปส่ง – รับใบ
งาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
๒) พิการเรียนร่วมให้การสนับสนุนเงินคูปองการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการใช้สื่อมาพัฒนาผู้เรียน  
๓) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตการเกษตรจาก 
งานอาชีพของนักเรียน และโอนเงินส่วนแบ่งก าไร 
ให้กับนักเรียน 
๔) ส่งบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษไปช่วยเหลือ 
ดูแลนักเรียนพิการที่กักตัวในโรงพยาบาล 

๕. ค่าอาหารกลางวัน 
นักเรียนที่มาเรียนเต็มเวลา ให้โรงเรียนจัดหาอาหาร
กลางวัน ตามจ านวนนักเรียนที่มาเรียนในแต่ละวัน 

 
     นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียน ให้โรงเรียนจ่ายเงิน เพื่อให้
นักเรียนน าไปจัดหาอาหารกลางวันรับประทานที่บ้าน โดย
จัดท าหลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของจ านวน
เด็ก และเบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามระเบียบของ
ราชการอย่างเคร่งครัด โดยเบิกจ่ายเดือนละ ๑ คร้ัง ซึ่งนับตาม
จ านวนวันที่เป็นวันเปิดเรียน แต่นักเรียนไม่สามารถมาเรียน
ตามตารางที่โรงเรียนจัด 

๖. อาหารเสริม (นม) 
    กรณีเปิดภาคเรียน และนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
ตามปกติ ให้โรงเรียนด าเนินการให้นักเรียนได้ดื่มนมที่
โรงเรียนตามปกติ 

    นักเรียนท่ีไม่ได้มาเรียนท่ีโรงเรียน โดยโรงเรียนจัด 
การสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียนให้โรงเรียนด าเนินการ
แจ้งหน่วยจัดซื้อ เพื่อประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมท่ี
ได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนส่งนม UHT ท้ังนี้ ในวันท่ี
จัดส่งผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวต้องมีอายุส าหรับการบริโภคเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือส่งนมพาสเจอร์ไรส ์กรณีผู้ประกอบการ 
หน่วยจัดซื้อ และโรงเรียนได้ตกลงกันจะส่งนมพาสเจอไรส์ 
ซึ่งในการตกลงดังกล่าวคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ขณะขนส่งและเก็บรักษา
คุณภาพนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ท่ีต้องรักษาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน
๔ องศาเซลเซียส และการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้หน่วยจัดซื้อ
หรือโรงเรียนในระยะเวลาวันเว้นวัน หรือวันเว้น  ๒ วัน 
แล้วแต่กรณี 

/๗. กองทุน... 



 
 

๑๑ 
 

ในสถานการณ์ปกติ ในสถานการณ์ COVID-19 
๗.  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
    จัดสรรเงินดอกผลไปให้กับโรงเรียน เพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาทุพโภชนการของนักเรียน และส่งเสริม
ผลผลิตของนักเรียน โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนทุกสังกัด 

    น าเงินดอกผลไปช่วยนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียน 
ที่โรงเรียนได้และผู้ปกครองที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ และ
เพ่ือลดปัญหาภาวะทุพโภชนการของนักเรียน ได้แก่ 
     ๑ )  สนับสนุนอาหารเช้ า ให้กับนัก เรียนใน พ้ืนที่
ยากล าบาก โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒)  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมผลผลิตกับชุมชน
เครือข่ายเพ่ืออาหารนักเรียน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียน และน าผลผลิต 
ที่ได้มาประกอบอาหารให้นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
     ๓) สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (จัดซื้อจาน ชาม ช้อน 
ส้อม เพ่ือให้นักเรียนใช้รับประทานอาหาร) ตามโรงเรียน
กลุม่เป้าหมาย 
      ๔) สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบจัดหาน้ าดื่มสะอาด
บริการแก่นักเรียนในโรงเรียน (เครื่องกรองน้ า) ตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

 

  ๑.๑.๓  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ส าหรับนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องเรียนออนไลน์ 

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มี 
ความจ าเป็นในการเรียนออนไลน์ กสทช. ได้สนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนออนไลน์ส าหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึง  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  ๒ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ การใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Broadband) ให้ใช้งาน
ไม่จ ากัดส าหรับแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียน ได้แก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, 
Webex และ Line Chat รวมทั้งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมได้อีก ๒ GB หรือรูปแบบที่ ๒ หากเลือกใช้
งานอินเทอร์เน็ตบ้านในการเรียน (Fixed Broadband) กสทช. จะสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ ๗๙ บาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จ านวน ๒ รอบบิล เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยข้อมูลของนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องเรียนออนไลน์และต้องแจ้งกับโรงเรียน ได้แก่   
๑) ชื่อ-นามสกุลเด็กนักเรียน พร้อมเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ๒) กรณี top up แพ็กเกจ แจ้งชื่อ-นามสกุล
เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ และค่ายผู้ให้บริการ และ ๓) กรณีลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ 
เจ้าของอินเทอร์เน็ตบ้าน/รหัสลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และค่ายผู้ให้บริการ 

/๒. แนวปฏิบตัิ... 



 
 

๑๒ 
 

๒. แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วย
บุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งมกีารก าหนดหลักเกณฑ์การ
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เป็นสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียงต้องการจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และ
บุคลากรที่ท าการสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป โดยสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

แต่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล โดยบางโรงเรียน
หรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบ On Site หรือเรียนที่โรงเรียนได้ 
จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+) และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน นั้น ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ประกอบกับ  
มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งได้มีการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม  
การเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนจากผู้ปกครอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน  
ของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด  
หรือในก ากับถือปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ดังนี้ 

๑. การคืน กรณีที่สถานศึกษาจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนดไปแล้ว หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทุก
กรณี ขอให้คืนเงินบ ารุงการศึกษาที่เก็บไปแล้วให้แก่ผู้ปกครอง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 

/๒. การลด... 



 
 

๑๓ 
 

๒. การลด กรณีที่ยังไม่ได้เก็บเงินบ ารุงการศึกษาให้พิจารณาลดค่าบ ารุงการศึกษาให้กับ
ผู้ปกครอง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 
                     ๓. การผ่อนผัน/ขยายระยะเวลา กรณีที่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ขอผ่อนผันหรือขยายระยะเวลา 
การเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการช าระเงินบ ารุง
การศึกษาได้ตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด โดยผ่านคณะกรรมการคัดกรองของ
สถานศึกษา และไม่ให้กระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                     ๔. การช่วยเหลือ กรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อการด ารงชีพ ให้ผู้ปกครองแจ้งสถานศึกษา 
เพ่ือขอให้พิจารณาช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อนึ่ง สถานศึกษาสามารถระดมทุนจาก
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดในการด าเนินการตามแนวปฏิบั ตินี้  ให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. การเรียนในวิถีชีวิตใหม่ (LEARNING IN THE NEW NORMAL) 

การเรียนการสอนก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
การเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่โรงเรียน เรียนรู้จากห้องเรียน และนอกห้องเรียนในสถานที่ต่าง ๆ  
ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน หรือแม้แต่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ท าให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด 
ต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล โดยบางโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความพร้อม
และประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบ On-Site หรือเรียนที่โรงเรียนได้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม
ของระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน ท า
ให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในวิกฤตการณ์ดังกล่าว ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนในวิถีชีวิตใหม่ (LEARNING IN THE 
NEW NORMAL) ดังนี้ 

๓.๑ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 : การเรียนการสอน ๕ รูปแบบ 
  ๑) On-Site การเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ตามเงื่อนไขของ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด)  
เรียนกับครูต่อหน้า เน้นปฏิสัมพันธ์ ควรสวมหน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ยกเลิกกิจกรรมกลุ่ม
หรือสลับเวลา/วัน ลดจ านวนนักเรียนแต่ละชั้น ควบคุมการเข้าออกของนักเรียน 
  ๒) On-Air การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (ดาวเทียม/เคเบิล) เรียนผ่าน  
TV Digital ภาคพ้ืนดิน ช่อง DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ ซึ่งเป็นการเรียนตามตารางเวลา 
 
 

/๓) On-... 



 
 

๑๔ 
 

  ๓) On-Demand การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนด้วยตนเอง สามารถรับชม
ย้อนหลังได้หลายช่องทาง อาทิ ยูทูป เว็บไซต์ DLTV e-book VDO เป็นต้น และสามารถเข้าถึงคลัง OBEC 
Content Center ๘ ประเภท ได้แก่ e-book VDO รูปภาพ เสียง คลิป Template Flash และข้อสอบ 
  ๔ )  Online จั ดกา ร เ รี ยนการสอนแบบถ่ า ยทอดสด  เ รี ยนผ่ าน อิน เทอร์ เ น็ ต  หรื อ 
แบบ Conference ต้องมีการวางแผนออกแบบการเรียนรู้ มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม รวมทั้งระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
  ๕)  On-Hand ส าหรับนัก เรี ยนที่ ไม่มี ความพร้ อมด้ าน อุปกรณ์รับชม เป็นการ เรี ยน 
การสอนด้วยการน าส่งเอกสาร ใบงาน หนังสือ แบบฝึกหัด ที่บ้านของนักเรียน  
  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนทั้ง ๕ วิธี โรงเรียนต้องจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตามความพร้อมของผู้เรียนและค านึงถึงสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ที่จะไม่ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 ๓.๒  งด ลด ยกเว้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

๑) ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่ ง เครื่ องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสมกับบริบท  
ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 และระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 

๒. งดหรือลดการใช้อุปกรณ์การเรียนที่เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 
๓. หากสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจาก  

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้พิจารณาจัดหาเท่าท่ีจ าเป็น และไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
๔. ชะลอหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากผู้ปกครองนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรม

กีฬา การเข้าค่ายทักษะวิชาการ การสอนเสริม เป็นต้น 
๕. ลดภาระชิ้นงาน หรือโครงงาน ที่จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 
การด าเนินการดังกล่าว สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามแนวทางช่วยเหลือและบรรเทา 

ความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
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