
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์โควิด 19 : 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 

สถาบันรามจิตติ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00- 12.00 น.



บริบทพื้นที่



• ชว่งวยั

ช่วงวัย : ครูอยู่ตรงไหน ท ำงำนกับใครในกระบวนกำรเรียนรู้?

เครื่องมือ ควำมรู้ : ใครเรียน ใครสอน





การศึกษา การเปิดภาคเรียนโดยปกติ การเปิดโรงเรียน ปี 2563 การเปิดโรงเรียนเพื่อปรับเข้าสู่ระบบ

เวียดนาม 
2 ภาค

1 : ก.ย.-ม.ค.  
2 : ก.พ.-มิ.ย. 

4 พ.ค.63   เฉพาะ (มัธยม)       11 พ.ค. อนุบาล-ประถม  

ลาว 
2 ภาค

1 : ก.ย.-ม.ค. 
2 : 1 ก.พ.-พ.ค. (ป.-ม.ต้น)
(ม.ิย.-ม.ปลาย)

18 พ.ค. (เฉพาะป.5 ม.4 ม.7) 2 มิ.ย. เปิดทุกชั้น

บูรไน 
3 ภาค 

1 : มกราคม-มีนาคม 
2 : พ.ค..-ก.ย. (มีปิดรอมฏอน) 
3 : ปลาย ก.ย.-พ.ย. 

2 มิ.ย.-10 ต.ค. (เฉพาะป.6, ม.6) หลัง 2 สัปดาห์ทยอยเปิดที่เหลือ
ระดับประถม-มัธยม 

อินโดนีเซีย
2 ภาค

1 : ก.ค.-ธ.ค. 
2 : ม.ค.-มิ.ย.

ประกาศเปิด 2 ม.ิย. (เลื่อนเป็น 15 ม.ิย. 63) 
[จะเตรียมความพร้อมก่อน 2 สัปดาห์]  

ธ.ค.

ไทย
2 ภาค

1 : 11 พ.ค.-11 ต.ค. 
2 : 1 พ.ย.-1 เม.ย. 

18 ม.ิย. เตรียมความพร้อม
1 ก.ค. เปิดโรงเรียน 

การปิด-เปิดภาคเรียน : ตัวอย่างการเลื่อนเปิด-ปิดสถานศึกษาเพื่อรับมือการสถานการณ์โควิด 19 ใน 11 ประเทศในปี 2563 



การศึกษา การเปิดภาคเรียนโดยปกติ การเปิดโรงเรียน การเปิดโรงเรียนเพ่ือปรับเข้าสู่ระบบ

สิงคโปร์
4 ภาค

ม.ค. – ม.ีค. , มี.ค.-ม.ิย. , 
ก.ค. – ก.ย. ก.ย.- ธ.ค. 
เรียน10 สัปดาห์ (พัก 1,4, 6 สัปดาห์ ตามล าดับ)

เตรียมเปิด 19 พ.ค. 20
2 มิ.ย. เปิดโรงเรียน เรียนการสอนออนไลน์

ก.ค. เรียนเต็มทุกระดับ

ติมอร์-เลสเต 8 มิถุนายน 2563 เตรียมความพร้อมในโรงเรียน 
(ทดลองมาโรงเรียน) 

22 มิถุนายน 2563  เปิดเรียน

มาเลเซีย
2 ภาค

1 : มิ.ย.- ต.ค. 
2: ม.ค.-พ.ค.

เดิม พ.ค. 20 (ขยับ 6 มิ.ย.)    
จะเปิด 24 มิ.ย.*  

ฟิลิปปินส์
4 ภาค 

1: มิ.ย.-ส.ค. ,  2: ส.ค.-ต.ค. , 
3: พ.ย.-ธ.ค. 4: ม.ค.-มี.ค.

เดิมจะเปิด 1 มิ.ย. 
แต่เล่ือนเป็น 20 ส.ค. 2563*

กัมพูชา 1: ต.ค.-ก.พ. 
2 : มี.ค.-มิ.ย.

เดิมจะเปิดปลาย พ.ค. 
เปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย. 2563*

พม่า 1 : มิ.ย.-ต.ค.
2 : พ.ย.-ม.ีค.

เดิมจะเปิดมิ.ย. 
แต่ยังปิดโรงเรียน ยังไม่ประกาศเปิดใหม่



ภาพรวมการจัดการของโรงเรียน ปี 2564
• แต่ละประเทศ รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางปฏิบัติ

ในการเปิดโรงเรียนไว้ชัด 

กลุ่มประเทศที่โรงเรียนยังคงปิด (เรียนรู้ที่บ้าน)
• กัมพูชา
• อินโดนีเซีย 
• ฟิลิปปินส์  
• ไทย
• เมียนมาร์

• บรูไน
• มาเลเซีย
• สิงคโปร์ 

กลุ่มประเทศท่ีโรงเรียนเปิดหรือ
ก าลังจะเปิดแล้ว (เด็กมา
โรงเรียน) 

• เวียดนาม  (ตามโซนพื้นที)่

• สปป.ลาว (ตามโซนพื้นที่)

• ติมอร-์เลสเต



ภาพรวม : มาตรการ
โรงเรียนปิด โรงเรียนเปิด

1) ล็อกดาวน์พื้นที่ 1) ด้านการป้องกันโรค ความสะอาดปลอดภัยในสถานศึกษา 
(ฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากาก)  

2) อยู่บ้าน ห้ามออกนอกบ้าน เว้น
ระยะห่าง

2) การเว้นระยะห่างทางสังคม  (เวียดนามผ่อนปรนใน
ห้องเรียน)

3) เรียนที่บ้าน มีนโยบายใช้เทคโนโลยี
ช่วยสอน 

3) นโยบายใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเรียนการสอน (รัฐบาล
สนับสนุน /จัดท า/เผยแพร่ และครูพัฒนาเอง)

4) ครูท างานที่บ้าน---ช่วยเหลือเด็ก
ยากล าบาก

4) ครูท างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน New normal 
learning 



แนวด้านการเรียนการสอน :

ภาพรวม

• หลายประเทศมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น การ
เรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (OnAir)
การเรียนรู้ออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องเรียน/
ชุมชน

• กลุ่มประเทศที่เปิดโรงเรียนก่อน เช่น เงื่อนไขความ
รุนแรงในสถานการณ์ต ่า เด็กในระดับชั้นที่ต้อง
เตรียมระบบสอบประเมินมาตรฐานระดับชาติ  

ระดับโรงเรียน
• โรงเรียนด าเนินแนวทางตามนโยบายรัฐ แต่เน้นความ

ยืดหยุ่นในการจัดการตามบริบทของพื้นที่ (แปลง
นโยบายมาสู่การออกแบบให้เหมาะกับตัวเองที่
สามารถท าได)้

• สิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องมีคือ การมีข้อมูลรายบุคคลของ
นักเรียน สภาพความพร้อมด้านการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ แผน/แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
โรงเรียนตัวเอง และระบบการติดตามช่วยเหลือและ
ประเมินผล ระบบการติดตามข่าวสารและสื่อสารกับ
พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 



แง่คิดจากครูกรณีศึกษา  : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

การปฏิบัติ จัดการตามสภาพจริงและประเมินเป็นระยะ

• การจัดการภาพรวม   
• โครงสร้างและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปลอดภัย
• ตารางและการจัดการปฏิบัติงานชัดเจน                

(ปฏิทินเชิงระบบ) 

• ล าดับ เนื้อหาและเวลา เน้นความส าคัญ 

• สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน และส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับช่วงวัย

• ผสมผสานการบริหารจัดการห้องเรียน/ชั้นเรียนรูปแบบ
ใหม่ และการเรียนรู้ในสถานการณ์ New Normal 

นโยบาย

• เปิดเรียนตามความพร้อมของพื้นที่ /ระดับชั้น 
(เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย) 

• เรียนทางไกล (พบทุกประเทศ) แต่เครื่องมือและความ
พร้อมต่างกัน

• ลดโหลด “ลดเนื้อหา ลดเวลา”  (เวียดนาม)

• ระยะห่าง จ ากัดจ านวนผู้เรียน ไม่เกิน 20-30 คนต่อ
ห้อง /สลับวันเรียน (ลาว บูรไน ติมอร์-เลสเต ไทย)

• ระบบดูแลช่วยเหลือ ประกบความปลอดภัยและ
คุณภาพการเรียนรู้  (บูรไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์)

• เรียนรู้โควิด-19 ทักษะอนาคต (อินโดนีเซีย เมียนมา) 



แนวปฏิบติัการเปิดโรงเรียน 
(ตามองคก์รอนามยัโลก 
WHO)



• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง (PMCA 2015) รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย
• ครูฟาน ถิ หนือ (PMCA 2017) ท างานงานสังคม
ด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ความสามารถพิเศษ เจียน เล กว๋ี โดน  
• ครูเลอทันเลียม (PMCA 2019) ครูสอนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลาม เมืองเฮ่ายาง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 



กระทรวงศึกษาธิการ               
มีนโยบาย “Giảm Tải” หรือ
“ลดโหลด”
ให ้ลดเน ื ้อหาของหลักส ูตร 
และเวลาเรียนในชั้นเรียน
ปรับการสอนให้กระชับ 
เน้นให้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก 
และกลไกติดตามและดูแล

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



ผสมผสานการสอนออนไลน์ ออนแอร์ช่วย ตามบริบท



เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง-เรียนรู้ด้วยตนเอง
เชื่อมโยงชีวิตในช่วงโควิด

(ลดเวลาเรียนในห้อง)



• เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาในการทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งท่ี
จ าเป็น

• สนับสนุนการร่วมกิจกรรมคลับ/ชมรมนักเรียนเพิ่ม
• เพ่ิมคลับส าหรับการ enrichment learning

• ตัวอย่างครูเลียม มีคลับเด็กชนเผ่าโดยเฉพาะเพิ่มเสริมการเรียนรู้
ทดแทนตอนปิดเรียนและเด็กอยู่ห่างไกลโอกาสการเข้าถึง
เทคโนโลยี

• ครูยุง มีโรงเรียน ท่ีเด็กๆ เรียนรู้เร่ืองโลก(โรค) ในยุคโควิด-19 
(พรมแดนประเทศ-พรมแดนความรู)้



ตัวอย่างการลดภาระการเรียนการสอน (ในเวลา 10-11 สัปดาห์ )

• ตัวอย่างแผนผังระยะเวลาการเรียนการสอน เทอม // ปีการศึกษา 
2019-2020

• เปิดเรียน 4-5-2020 ถึงวันสุดท้าย 11 กรกฎาคม 2020 ( ประมาณ 
10-11 สัปดาห์ )

• สิ้นสุดปรการศึกษา คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

• ชั้น ป1 (-วิชาคณิตศาสตร์  -วิชาภาษาเวียดนาม-ภาษาอังกฤษ) 

• ตัวอย่างแผนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น   วิชาภาษาอังกฤษ

• ครูออกแบบรายละเอียดการเรียน
การสอน เทคนิคการสอน และการ
แก้ปัญหา

• เชื่อมโยงทั้งระดับนโยบาย ( เขต
พื้นที่ ) โรงเรียน ตลอดจนครูผู้สอน
ยังไงให้เด็กที่จบชั้น มีคุณภาพ

• ตามหลักสูตร Giảm tải ในสถาน 
covid-19 เช่นนี้ ตลอดจนผ่านพ้น
และสอดรับปฎิทินใหม่ ปีการศึกษา 
2020-2021



TT บท รายละเอียดแก้ไข แนะน าปฏิบัติ

1 Unit 9 : The Body  A3,4,5,6,7 ไม่สอน

B5 ไม่สอน

2 Unit 10 : Staying Healthy A4,5,6 ไม่สอน

B4,5 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยเอง

3 Unit 11 : What Do you Eat? A3,4 ไม่สอน

B1,2,3,4,5 ไม่สอน

4 Unit 12: Sports and pastmes A3,4,5 ไม่สอน

B2,3,4,5,6 ไม่สอน

A3,4 ไม่สอน

B1,2,3,4,5 ไม่สอน

C 5,6 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ประเทศเวียดนาม



TT บท รายละเอียดแก้ไข แนะน าปฏิบัติ

5 Unit 13 : Activities & The Seasons A1,5 ไม่สอน

B2 ไม่สอน

6 Unit 14 : Making Plans A4,5 ไม่สอน

B1,2,3,4,5,6 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเอง

7 Unit 15 : Countries A4,5,6 ไม่สอน

C1,2 ไม่สอน

8 Unit 16: Man and the Environment A3,4,5 ไม่สอน

B2,3,4,5,6 ไม่สอน

9 Grammar Practice ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเอง

ตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ประเทศเวียดนาม



TT บท รายละเอียดแก้ไข แนะน าปฏิบัติ

1 Unit 6 : The environment Listen ไม่สอน

Write ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเอง

2 Unit 7 : Saving Energy Listen ไม่สอน

Write ส่งเสริมนักเรียนเรียนเอง

4 Unit 8 : Celebrations Listen ไม่สอน

Write ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเอง

6 Unit 9 : Natural Disasters Speak and Listen ไม่สอน

Language Focus EX2, EX3, EX4 ไม่สอน

8 Unit 10 : Life on Other Planets Speak and Listen ไม่สอน

Read : Part A ไม่สอน

Write ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเอง

ตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.9) ประเทศเวียดนาม



"เรียนน้อย แตค่รบ หนุนผู้เรียน “เรียนรู้ด้วยตวัเอง"

• ภาพ : สุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ ทมีประสาน PMCA เวียดนาม/หนังสือพิมพเ์วียดนาม



• ครูค าซ้อย วงสัมพัน (PMCA 2015) ที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์

• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก (PMCA 2017) 
ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์

• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด (PMCA 2019) โรงเรียน
มัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง

สปป.ลาว



สปป.ลาว

รัฐบาลสปป.ลาว เน้นมาตรการ “เว้นระยะห่างทางสังคม” 
• จ ากัดนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้อง เว้นระยะห่างไม่ต ่ากว่า 1 เมตร
• โรงเรียนขนาดกลางข้ึนไปแบ่งชั้น/ สลับวันมาเรียน   
• โรงเรียนขนาดเล็ก จัดได้ตามปกติ

• โรงเรียนขนาดใหญ่ จ ากัดจ านวนต่อห้อง /สลับเด็กนักเรียน /ภาคเช้า –
ภาคบ่าย /สลับวันมาเรียน 

• (เลิกเล่น และเลิกเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้แตกต่าง                              
และห่างกัน 15 นาที) 



ครูคุนวิไล เคนกิติสัก (PMCA 2017) 

ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์

โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารแห่งการจัดการชั้นเรียนคุณภาพ

• จัดท าหลักสูตรและแบบเรียนส าหรับการเรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์วิกฤต



ระดับประถม : เน้นการเตรียมพื้นฐานส าคัญ การรู้หนังสือ 
(ฟังพูดอ่านเขียนคิดค านวณ) 

โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องการจัดการสอนออนไลน์แบบ
เต็มรูป เพราะผู้ปกครองขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี
แต่เน้นการสอนทางไกลแบบประกบตัว โดยครูประจ า
ชั้นแบ่งการดูแลนักเรียน สอนผ่านโทรศัพท์ ฝึกอ่าน –
ท ากิจกรรมต่างๆ โดยให้พ่อแม่ถ่ายภาพนิ่ง/คลิป
ประกอบสื่อสารกับครู และมีการให้ค าปรึกษาในการ
ส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน



ครูยังเป็นแกนน าเครือข่ายคร/ูโรงเรียนในการจัดท าบทเรียนทางไกล
ผ่านทางทีวีออนไลน์ “โทรภาพแห่งชาติลาว” กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา



ระดับมัธยม : สอนในเนื้อหาส าคัญจ าเป็นตามหลักสูตร และใช้สื่อ/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อสร้างทักษะการเรียนรูยุ้คใหม่ เช่น ภาษาต่างประเทศ การใช้หนัง/สารคดีในวิชาสังคมประวัติศาสตร ์
ฯลฯ



บรูไน (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม)

ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์

(Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa)

(PMCA 2019)

โรงเรียมลัม กานัน จารัล 49

การจดัการชว่งโควดิ-19 ใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  
จะเปิดเรยีนส าหรบัป.6 กอ่นเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัการ
สอบ PSR เดอืน ต.ค. (เป็นชว่งเปิดเทอม 2 มิ.ย.-10 
ต.ค.)  



บรูไน (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม)

มาตรการ “เว้นระยะห่าง”
โรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน



ด้านการเรียนการสอน 
ผสมผสานการสอนปกติที่โรงเรียน และวิธีการสอนออนไลน์ส าหรับ
นักเรียนที่เรียนที่บ้าน (ตอนโรงเรียนปิด/เปิดบางช่วงชั้น และส าหรับ
เด็กที่มาโรงเรียนไม่ได้)  
ติดตามและส่ือสารกับผู้ปกครอง และประเมินร่วมกับครูเป็นระยะ



• พ่อแม่มารับชุดการเรียนรู้ที่บ้านไป 
พร้อมๆ กับค าแนะน าการดูแล
ช่วยเหลือจากครู

ชุดการเรียนรู้ที่บ้าน 
“Home learning pack”

โดยเฉพาะกับเด็กที่เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีและเด็กมีความต้องการ
พิเศษ



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กพิเศษ (/เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี) 



ภาพรวมของ
การเตรียมการ

เตรยีมครูดา้น
การเรยีนการ

สอน

การทบทวน
ประเมินการ
ท างานในช่วง

เปิดเรียน

อ านวยการภาพรวม
ส าหรับครู/บุคลากร
สนับสนุน

ตารางสอน 
ตารางปฏิบัติงาน
การดูแลนักเรียน

การจัดการ
สภาพแวดล้อม 
setting ต่างๆ 

การสื่อสารประสาน
ความร่วมมือกับพ่อ
แม่



จดัระบบสนบัสนุนครูและ
พอ่แม่ ผา่นส่ือและ
สภาพแวดลอ้มโรงเรียน โดย
ใหมี้ Application ดา้น
ขอ้มูลและการป้องกนัการ
แพร่ระบาดโควิด-19 และ
การใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยน้ีีช่วยสนบัสนุน
การท างานของโรงเรียน



สาธารณรฐัอินโดนีเซีย

ครูรูดี้ ฮาร์ยาดี (Mr.Rudy Haryadi) (PMCA 2019)

ครูผู้จัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมแบบผสมอาชีวศึกษาของรัฐ 1 
จิมาฮิ (SMKN 1 Cemahi) เมืองบันดุง

ครูเฮอวิน ฮามิด (Mr. Herwin Hamid) (PMCA 2015)

ครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์             
โรงเรียนมัธยมต้นเคนดารี (Junior High School Kendari) เมือง
เคนดารี (Kendari) บนเกาะสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้               

ครูเอนชอน ระมัน (Mr. Encon Rahman) (PMCA 
2017)

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา                  
ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี (Mekarwangi
Public Elementary School) เมืองมาจาเลนกา (Majalenga)
เขตชวาตะวันตก                   



สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

• เปิดเรียนตามความพร้อมในโซนพื้นที่ 
• นโยบายส ่งเสร ิมการเร ียนทางไกลผ ่าน

ออนไลน์ 
• สนับสนุนการเรียนรู้ “โควิด-19 ศึกษา” 
• ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ตามสภาพบริบท

ของแต่ละพื้นที่ 

ระดบัพืน้ที่
• อนิโดนีเซยีม ีRonda วฒันธรรมอาสาสมคัรของหมูบ่า้น

ดแูลท างานคลา้ยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น 
(อสม.) ของประเทศไทย เฝ้าระวงั คดักรองผูท้ีม่อีาการ
เขา้ขา่ยตดิเชือ้เพือ่ไปรกัษาต่อไป

• การลอ็คดาวน์ของอนิโดนีเซยีนัน้คมุเขม้ แต่อนุโลมให้
อสบ. Ronda ลงพืน้ทีไ่ด ้และอนุโลมใหค้รทูีม่คีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งไปเยีย่มเยยีนนกัเรยีนทีย่ากล าบากสามารถ
ไปไดเ้ฉพาะในหมูบ่า้นของคร ู(หา้มขา้มเขต) เน้นความ
ปลอดภยัและการป้องกนัการแพรร่ะบาดขา้มพืน้ที่



• ครูจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

• ใช้เรียนรู้ผ่าน E-learning โดยมีเว็บไซด์ที่
ออกแบบโดยโรงเรียนเป็นเครื่องมือ



โครงงานปฏิบัติการ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและน าเสนอผลงาน



• ติดตามผู้เรียนทั้งผ่านทางออนไลน์และ
โทรศัพท์ 

• การดูแลเด็กเป็นกลุ่ม รายบุคคล
• มี Platform online สร้างการเรียนรู้
• มีช่องทางสื่อสาร บันทึกข้อมูลและส่ง

งานของนักเรียน และประเมินงาน
รายบุคคล



ตัวอย่างวิชา “โควิด-19 ศึกษา” 
(ศธ. : เด็กทุกคนต้องเรียน)



ตวัอยา่งการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผูเ้รียน Online / Offline

กลุม่ A
โรงเรยีน

กลุม่ B 

บา้น

ตวัอย่างหน่วย
“Cyber security”

นกัเรยีน
36 คน/หอ้ง แบง่นกัเรยีนเป็น 2 กลุม่  สลบักนัมาเรยีนที่โรงเรยีนและเรยีนที่บา้น

เนือ้หาที่เรยีนชดุเดียวกนั
• แนวคิดทฤษฎี
• กิจกรรมปฏิบตัิ 
(มีคูม่ือปฏิบตัิการใหเ้ป็นแนว
ทางการท างาน)
• นกัเรยีนใชท้รพัยากร/

เครือ่งมือท่ีมีตามบรบิทจรงิ



กรณีที่ครูมีเครื่องมือพร้อม และจัดการสอนออนไลน์เป็นหลัก 

• ครูจัดท าคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้อง 
(ท าเป็นคลิปลดการบรรยายหน้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนสะดวกใน
การเรียนรู้เตรียมตัวก่อนเรียนจริงหรือสามารถกลับไปทบทวน
บทเรียนได้ 

• จัดท าเป็นตอนสั้นๆ ให้กระชับสื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้
• มีคู่มือปฏิบัติแนบท้ายเป็นค าแนะน าส าเหรับเตรียมความพร้อมการ

ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ



รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเรียนรู้ได้

• ครูติดตามการปฏิบัติงานของเด็ก และการให้
ค าปรึกษา (ดูปัญหาที่เด็กขอค าแนะน า)

• เด็กๆ เป็นผู้น าเสนอผลงานตนเอง 

• ประเมินโดยครูดูผลงานเด็กเป็นรายคน ส่วนผลงาน
รายกลุ่ม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์และ
ประเมินร่วม

หมายเหตุ : เพราะการสอน E-learning ในสถานการณ์โค
วิดคือ มีข้อจ ากัดเรื่องสัญญาณ /การได้มีโอกาสมาพบปะ
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ครูจึงต้องใส่ใจและมีแนวทางช่วย
เท่าที่ท าได้ และเพิ่มเติมเมื่อตอนเปิดเรียน



จุดเน้นการเรียนรู้

1. คุณครูจะให้ความรู้เรื่องโควิด-19 เป็นเรื่องแรกก่อนจะท าการสอนในวิชาที่ตนสอน เพราะ
รัฐบาลได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าใจ

2. แนวทางการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามที่โรงเรียนได้จัดตารางการเรียนการ
สอน โดยรัฐบาลได้ให้อิสระในการจัดการเรียนการสอน

3. นักเรียนจะได้คะแนนพิเศษในการเรียนออนไลน์
4. ส่วนภาคปฏิบัติที่อาจารย์ต้องสอน อาจารย์จะมีการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน
5. นักเรียนจะได้เกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจในการเรียนออนไลน์ และนักเรียนสามารถใช้

เพื่อศึกษาต่อหรือท างานต่อในอนาคต



สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์(Philippines) 

ครูสาดัท บี มินันดัง (Mr.Sadat B. Minandang)
อดีตครูประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาอมิรัล เมืองโคตาบาโต (Amirol
Elementary School. Cotabato City, Maguindanao)
ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแดริง (Daring Elementary School)

ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจและบูรณาการการเรียนรู้ผู้มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้ง
โครงการ FaithMALU (ศรัทธาก่อให้เกิดพลังความร่วมมือ) และสร้างความ
ตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชน รวมถึงการ
ดูแลเด็กนอกระบบโรงเรียน



สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

• รัฐบาลมีมาตรการไม่ให้ “เผชิญหน้า” 
• ครูใช้วิธีการผสมผสานตามบริบทและ

สถานการณ์ 
• เน้นครอบครัวหรือผูป้กครองช่วยสอน 

(home schooling) และ
• การสอนโดยกลุ่มเล็กเฉพาะในชุมชน



5 แนวการจดัการเรียนรู้ของครซูาดสั 

1. สอนแบบเขา้หอ้งเรยีน แต่ปรบัสอนเป็นโมดูล เด็กมา
โรงเรยีน 2 วนั (จ.-องั สอนหอ้ง 1 พธุ-พฤหสั สอน
หอ้ง 2) [ชว่งกอ่นลอ็กดาวน์-ตอนนี้ปิด] 

2. สอน Online (เดก็ฟิลปิปินส ์90 กวา่% เขา้ไมถ่งึ 
เดก็ทีร่ร.มแีค่ 3% ทีค่รอบครวัเขา้อนิเตอรเ์น็ตได)้  

3. Blended learning  approach ผสมทัง้แบบส่ือ
อินเตอรเ์น็ตและโมดลู (แบบ 1)  

4. home schooling มกีารฝึกอบรมพอ่แมใ่นวธิกีาร
สอนลูก

5. Mobile Learning /The Push Cart Knowledge.
ตอนน้ีปรบัติดมอเตอรไ์ซดพ่์วงข้างเป็น
ห้องเรียนไปยงัพืน้ท่ีด้อยโอกาส 



TulaKaalaman



Developed by: Dr.Concepcion F. Balawag, CESO V
Schools Division Superintendent
Schools Division of Cotabato City





ราชอาณาจักรกัมพูชา

• ครูโตช บันดาว (Tauch Bundaul) PMCA 2015 ครูสอนภาษากัมพูชา 
ระดับประถมศึกษาวัดโบ (Wat-Bo Primary School) จังหวัดเสียมราฐ

• ครูดี โสพอน (Dy Sophorn) PMCA 2017  ครูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษากัมพูชา โรงเรียนประถมศึกษาคมุรอ็กรอ่ง (Kumroukrong
Primary School) จังหวัดกัมปงชนัง

• ครูลอย วิรัก (MR. Loy Virak) (PMCA 2019) ครูสอนฟิสิกส์          
โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอแอพะเอีย (Hun Sen Roeapha Ear)
จังหวัดกัมปงชนัง



• กระทรวงศึกษาธิการเน้นการเรียนการสอนทางไกล
• โดยมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ (OnAir)

เรียนจากที่บ้าน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้
• อนุบาลท าสื ่อคลิปสอนพ่อแม่ในวิธ ีส ่งเสริมพัฒนาการลูก   

(เรียนเล่นกับลูก) 

• มีแบบฝึกและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• มีบัญชีชื่อนักเรียนเป็นเครื่องมือท างาน



ในระดับการสอนประถม ยังการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านmobile 
phone เรียนจากที่บ้าน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้
• เน้นการเตรียมทักษะพ้ืนฐาน



สอนแบบวิจัย ให้เด็กฝึกตั้งค าถาม
และแสวงหาความรู้



ลงสอนถึงบา้นไดไ้ม่เกิน 10 คน

• สามารถจัดการสอนออนไซต์ในกลุ่มขนาดเล็กได้ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มละไม่เกิน 10 คน

• ครูสามารถเช่ือมโยงเทคโนโลยีมาช่วยได้ตามบริบทและพื้นที่



• ระดับมัธยมศึกษา จัดกลุ่มขนาดเล็ก เว้น
ระยะห่าง  

• เน้นการใช้ส่ือเทคโนโลยีช่วยสอนโดยตรง ทั้งครู
เป็นผู้ออกแบบ และให้เด็กพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และใช้การถ่ายท าคลิป 

• (ขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของกลุ่มผู้เรียน 
และพื้นที่)



สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• ครูยี มอน โซ (Yee Mon Soe) (PMCA 2015) ผู้อ านวยการ

โรงเรียนมัธยมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Principal Basic Education
Middle School) เมืองคาปิน (Kapin) เขตย่างกุ้ง (Yangon)

• ครูตันตุน (Mr.Than Tun) PMCA 2017 อดีตครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองยัวดายี 
(Ywar Thar Gyi) เขตซะไกง์ (Sagaing) ปัจจุบันที่ปรึกษาโรงเรียน

• ครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing) PMCA 2019 ครูสอน
ภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนมัธยมจ่อเม (Hyaukmee) เมือง
ปะเต็งจี (Patheingyi) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay)



• เปิดเรียนตามโซนพื้นที่ 
• เน้นเรื่องสุขภาวะ ความปลอดภัย
• โรงเรียน/ครูท างานร่วมกับชุมชน

อย่างแข็งขัน โดยเฉพาะเรื ่องการ
รณรงค์ให้ความรู้และสร้างทักษะชีวิต
ให้กับเด็กรวมถึงผู้ปกครองในชุมชน



ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ
• เน้นการดูแลทักษะชีวิต 
•การเรียนรู้ผสมผสาน และ
• เรื่องการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร



สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

• นโยบายส่งเสร ิมการเร ียนการสอนทางไกล              
ผ่านโทรทัศน์/ออนแอร์ และออนไลน์

• เน้นการเรียนรู้หนังสือคิดวิเคราะห์  

• 3) บรูณาการการสร้างประสบการณ์ชวีิต

• 4) การจัดท าสื่อ มีกระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
ระหว่างประเทศสนับสนุน





• โรงเรียนเปิดตามโซนพื้นที่ท่ีพร้อม
• จ ากัดจ านวนนักเรียนไม่เกิน 20 คนต่อห้อง 
• สลับวันเรียน 
• เน้นระยะห่างและสุขอนามัย
• เรียนแบบ active learning เน้นปฏิบัติ 
• มีแบบฝึกชุดกิจกรรม





เรียนรู้ทางไกลในบ้าน/ชุมชน



สหพันธรัฐมาเลเซีย

ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย (Zainuddin Zakaria) 
(PMCA 2015) 
โรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluri



ครูไซนุดิน 

•สอนออนไลน์เต็มรูป และผสมผสาน
กับวิธีการที่หลากหลาย
•ผ่านโครงงาน กิจกรรมกลุ่ม 
•มี platform 
•พัฒนาเนื้อหา และวิธีการสอนต่อเนื่อง
•สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางไกลกบั

โรงเรียนอื่นๆทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 



ให้ผู้เรียนรู้เป้าหมาย ติดตามการเรียนรู้
และประเมินรายบคุคล



โครงการสุดยอดอาหารเชา้อาเซียน 



https://www.theeleader.com



• ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (PMCA 2015) ที่ปรึกษาเครือข่ายครู

ไทยด้านวิทยาศาสตร์ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

• ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง (PMCA 2017) ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต

ปัญญาภิวัฒน์

• ครูสุเทพ เท่งประกิจ (PMCA 2019) โรงเรียนบ้านคลองน ้าใส

อ.กาบัง จ.ยะลา

• ดาบต ารวจคณิต ช่างเงิน ครูรางวัลคุณากร ปี 2019             

ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง 

จ.ตาก 

ประเทศไทย



• กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการสอนทางไกลทั้งออนไลน์และออนแอร์ 

• ช่วงเปิดสถานศึกษาด าเนินตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• เว้นระยะห่าง ก าหนดจ านวนนักเรียนต่อห้อง 

• โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ให้สลับนักเรียนมาเรียน 

• การจัดการเรียนรู้ผสมผสานวิธีการสอนตามความแตกต่างของบริบท 

• โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลยังเน้นเรื่องการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร







- ท างานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
- เตรียมเด็กเตรียมพ่อแม่





ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

(โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน)



-สอนและติดตามการเรียนรู้
ของเด็กรายครอบครัว
- เน้นทักษะชีวิต/สุขอนามัย



การเรียนรู้การเกษตร 
ความมั่นคงทางอาหาร
และทรัพยากร  



สรุปแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

• ผสมผสานวิธีการสอนหลายวิธี เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมในสถานการณ์ New Normal เสมือนครูเป็นนักวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้

• ห้องเรียนออนไลน์เป็นแนวทางที่ต้องเตรียม ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อม รัฐต้องลงทุน หน่วยงานพื้นที่ต้องสนับสนุน 
(Appและโปรแกรมใหม่ๆ มีมาก ต้องการการศึกษาท าความเข้าใจในการน ามาใช้ให้เหมาะสม) 

• การจัดสอนแบบออฟไลน์ มีชุดการเรียนรู้ช่วย (สื่อแบบไหนที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย ต้องคัดสรร และ ต้องช่วยให้
พ่อแม่รู้สึกดีและเรียนรู้ไปด้วยกัน) 

• หลักคิดการจัดการเรียนรู้มีหลักปักให้แน่น จากเตรียมพ้ืนฐานส าคัญๆ ตามวัยจนเปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเองทั้งครูและผู้เรียน

• ครูสอนไป เรียนรู้ไป พัฒนาไป ให้เป็นนิสัยในบริบทใหม่

• นวัตกรรมการสอนทางไกล ไม่มีค าตอบส าเร็จรูป ต้องการการค้นหาจากมือครูและผู้รู้ช่วยกันหนุนเสริม รวมถึง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเข้าถึง “เด็กยากล าบาก” (Mobile learning)

• การติดตามจ าเป็นเสมอ เพื่อการเข้าถึงและช่วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง



แง่คิดส าหรับประเทศไทยตอนเตรียมเปิดเรียน

ภาพรวม
• การมีระบบข้อมูลส ารวจความพร้อมด้านการเรียนรู้ 

ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา 
• จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงเทคโนโลยท้ัีง

ภาพรวมและเป็นรายพื้นท่ี 
• การดูแลป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเฝา้

ระวังในภาพรวมและในระดับพื้นที่
• หน่วยนโยบายช่วยการสนับสนุนแนวทางและสื่อ

ส าคัญที่จ าเป็นทั้งภาพรวมและตามพื้นที่

โรงเรียน และครู
• เตรียมความพร้อมโรงเรียนด้านความปลอดภัยในพื้นที่
• ออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพบริบทพื้นที่ โดยใช้วธิีการ

ที่หลากหลาย
• ครูต้องปรับตัวใช้หลากหลายวิธี และต้องไม่หนีโอกาส

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนรู้ผสมกับการเรยีนรู้
บนโลกจริงในวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน

• สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพเด็กและ
บริบท ท าไปเรียนรู้และหาค าตอบไปเป็นระยะ

• มีข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



สรุปแง่คิดในการจดัการ

• การวางระบบดูแลความปลอดภัยของเด็กมาเป็นอันดับหน่ึง สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ
มาก ทั้ง 4 กรณีวางกฎกติกาค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องระเบียบและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและดูแลผู้เรียน

• ครูคือบุคคลส าคัญในการด าเนินงานในช่วงวิกฤตนี้ ระบบการเตรียมความพร้อมครูจึงต้องมี
แนวทางที่จะเตรียมครูให้พร้อมทั้งใจและกาย และการสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
และดูแลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

• ครู “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน” ได้โดยอัตโนมัติด้วยความรู้จักบริบทเงื่อนไข ท าให้ครู
จัดการที่  “ท าให้ง่ายใกล้ตัวเด็ก ท าได้จริง” สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริงของเด็กมากที่สุด   



แง่คิด : จัดการเรียนรู้อย่าลืมช่วงวัยและนิเวศที่เป็นบริบทชีวิตเด็ก (+ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้)

องค์ความรู้งานวิจัยไม่สนับสนุนการปล่อยเด็กไว้กับ
เทคโนโลยีดิจิทัล/แท็บเล็ตโดยล าพัง เพราะสร้าง
ผลร้ายต่อสมองมากกว่าผลดี เลือกส่ือให้เป็น
(โปรดใช้อย่างระวัง และมีพ่อแม่/ผู้ใหญ่อยู่ดว้ย)

เทคโนโลยีท างานกับสมองของเด็กโดยตรง จึงขึ้นอยู่กับ 
“คุณภาพส่ือ” ท่ีเลือกใช้ “เวลา” ท่ีจัดให้ และต้องไป
พร้อม “กระบวนการเรียนเล่นเป็นงาน”
(ตัดทุก 10 นาทีตามช่วงวัย) 

เด็กมีอ านาจในการเข้าถึงและเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองสูงมาก ครูท่ีไวต่อการใช้ส่ือและทันต่อ
การตั้งโจทย์และสนับสนุนนักเรียน เพื่อใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานเป็นโจทย์ท้าทาย
ส าหรับครูและเด็ก (มีส่ือเป็นเพื่อน)

เด็กมีอิสระในการเรียนรู้สูง และไวต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาก มองเทคโนโลยีคือเครื่องมือส าคญั
และโอกาสสร้างอนาคต 
(จะท าอย่างไรให้เป็นเครื่องมือพลังบวก)



• ห้องเรียนในมิติใหม่ New normal School นั้นเปลี่ยนไป มีทั้งห้องเรียน ณ “ฐานโรงเรียน” และ ณ “ฐานทีบ่้าน” 
ทั้งสองพื้นที่นี้มีความหมายต่อการเรียนรู้ไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ต่างมีเงื่อนไขข้อจ ากัดในด้านการจัดการการเรียนรู้
ความสัมพันธ์และบรรยากาศรูปแบบใหม่ ท าอย่างไรที่จะให้การเรียนรู้จากทั้งสองแห่งสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดี
ต่อเนื่องได้ 

• ห้องเรียนในมิติใหม่ส าหรับสังคมไทยยังรวมถึง “พ้ืนที่ชีวิตจริง” ที่จะสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน ชุมชน หรือสถานที่เชิงกายภาพ (Place) ไปจนถึงในพื้นที่โลกเสมือน (Virtual Space) 

• การเรียนรู้ออนไลน์หรือในพื้นที่จริงไม่ว่าจะใช้วิธีไหนต้องการการออกแบบที่ดี มุ่งเน้นที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ดีสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตจริง ซึ่งทั้งกระบวนการ เนื้อหาท่ีดี กระชับ เข้าใจง่ายและมีความหมายต่อการเรียนรู้จะ
กลายเป็น “สาร” (Message) ส าคัญของการรับรู้และเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 



• วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่และ “หลังโควิด-๑๙” (Post COVID-19) จากนี้ไป ทักษะและพหุการรู้คิดเท่าทัน 
“Multiliteracy” ด้วยความสามารถในการอ่านเขียนและทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่เป็นแรงผลักของการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับปัจเจก ทั้งคนวัยเรียนและคนนอกวัยเรียน รวมถึงการสร้าง
ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต

• ความร่วมมือของครูและเครือข่ายพ่อแม่ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันเป็นพลังการท างานในการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ที่ไม่มีค าตอบเบ็ดเสร็จ แต่เรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันเพื่อเป็นบทเรียนในการท างานต่อเนื่องต่อไป






