
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงิน 
 การ "เปิดเทอม" เมื�อวันที� 1 กรกฎาคม 2563 ที�ผ่านมา

บรรยากาศโดยรวม มีผู้ปกครองทยอยมาสง่บุตรหลานมาโรงเรียน

กันอย่างคึกคักโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลได้มีการวาง

มาตรการคดักรองนกัเรียนแบบNew Normalโดยแบ่งช่องทางเข้า-

ออก หน้าโรงเรียนระหว่างนักเรียนชั �นประถมศึกษา และนักเรียน

ชั �นมัธยมศึกษา มีการคัดกรองตามระเบียบของ     กระทรวง

สาธารณสุข ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

ติดตั �งอ่างล้างมือ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการนักเรียน

รวมทั �งการกําหนดจุดการเว้นระยะห่าง ในการเดินแถวเข้า-ออก

โรงเรียน โรงเรียนงดกิจกรรมที�ต้องอยู่รวมกนั กิจกรรมหน้าเสาธง

จดัให้กระชบัและเร็ว เพื�อลดการอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน นักเรียน

และครูต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

โรงเรียนจดัให้มีครูเวรประจําจุดคดักรองเพื�อควบคมุให้นกัเรียนได้

ปฏิบตัิตามมาตรการของโรงเรียนที�ได้กําหนดไว้ในคู่มือการบริหาร

จดัการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 โดยนํามาตรการของของกระทรวงสาธารณสขุ มา

เป็นข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกัน ในวันเปิดเทอมครั �งนี � 

สําหรับมาตรการที�นํามาควบคุมและป้องกันโควิด-19 แบ่งเป็น 6 

มิติได้แก่ 

มิติแรก ความปลอดภยัจากการฆ่าเชื �อโรค  

มิติที� 2 การเรียนรู้ อาจจะต้องทํารูปแบบผสมผสานทั �ง

เรียนที�ห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ เด็กทุกคนต้องฝึกการดูแล

ตนเองในโรงเรียน 

มิติที� 3 ต้องคํานงึถึงเด็กทกุคน โดยเฉพาะเด็กพิเศษ เพื�อ

สง่เสริมให้เด็กมาโรงเรียนตามปกติ  

มิติที� 4สวสัดิภาพและความคุ้มครองกรณีที�เจ็บป่วย หรือ

ที�บ้านมีคนป่วย 

การเรียนแบบ 

ชั �นเรียนใหม่

 

ด้าน เนื�องจาก

ประสบการณ์ในเรื�องนี � จึงต้องเตรียมมาตรการให้พร้อม โดยเฉพาะ

เรื�องของอาคารสถานที� ทุกอย่างจะต้องสะอาด ปลอ

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําชั �นจะต้องวัดอุณหภูมิของเด็กอีกครั �ง 

อุณหภูมิ

นักเรียน

ผู้ปกครองมารับ 

อื�น นักเรียน

รับประทานอาหาร

งดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ที�จ

กิจกรรมรวมกนัเป็นหมู่คณะ โรงเรียนต้องการสร้างความมั�นใจให้กับ

ผู้ปกครองในระบบการดูแลเด็กของทางโรงเรียนเมื�อ

โรงเรียน

 

โรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกัน

ระยะห่างทางสังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบเหลื�อมวันใน

ระดับชั �นมัธยมศึกษาปีที� 

ห้องเรียน

ห้องมีนกัเรียน  

เฟสชิว

โรงเรียนต้อง

โรงเรียนของ

เปลี�ยนแปลง ทั �งในระบบดิจิตัล การป้องกันแ

โรคระบาดที�ยงัไม่รู้ว่าจะยตุิลงเมื�อเมื�อใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที� 5 ออกแบบนโยบายลงลึกระดับพื �นที� ระดับโรงเรียน 

การเรียนแบบ New Normal 

มิติที� 6 บริหารการเงินในการเตมิอปุกรณ์ที�จําเป็นในการจดั

ชั �นเรียนใหม ่

 ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการป้องกนัโควิด-19 ไว้ครบทกุ

ด้าน เนื�องจากเป็นโรคที� เกิดขึ �นใหม่  และโรงเ รียนยังไม่ เคยมี

ประสบการณ์ในเรื�องนี � จึงต้องเตรียมมาตรการให้พร้อม โดยเฉพาะ

เรื�องของอาคารสถานที� ทุกอย่างจะต้องสะอาด ปลอดภัย ตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื�อนักเรียนมาถึงห้องเรียนครู

ประจําชั �นจะต้องวัดอุณหภูมิของเด็กอีกครั �ง หากพบว่านักเรียนมี

อุณหภูมิมากกว่า 37.5 หรือมีไข้ โรงเรียนจะให้ผู้ ปกครองมารับ

นักเรียนกลับบ้านทันที เพื�อให้ไปพบแพทย์ได้ทันท่วงที ระหว่างรอ

ผู้ปกครองมารับ จะมีเจ้าหน้าที�คอยดแูล้และแยกออกจากนักเรียนคน

อื�น นักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียน การ

รับประทานอาหารนกัเรียนจะอยู่ในห้องเรียนของตนเอง ทางโรงเรียน

งดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ที�จะต้องมีภาคปฏิบัติหรือทํา

กิจกรรมรวมกนัเป็นหมู่คณะ โรงเรียนต้องการสร้างความมั�นใจให้กบั

ผู้ปกครองในระบบการดูแลเด็กของทางโรงเรียนเมื�อนักเรียนต้องมา

โรงเรียน 

 การจัดการเรียนการสอนและการบริการจัดการชั �นเรียน 

โรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการเว้น

ะยะห่างทางสังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบเหลื�อมวันใน

ระดับชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1-3 และรูปแบบการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน มีจัดโต๊ะนักเรียนแบบเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จัดให้แต่ละ

ห้องมีนกัเรียน  20 – 27 คน เพื�อลดความแออัด สวมหน้ากากผ้าและ

เฟสชิวที�ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้นกัเรียนครบทกุคน 

เปิดเทอมนี �New Normal : ความปกติแบบใหม่ ทําให้

โรงเรียนต้องสร้างรูปแบบใหม่ (New Model) ให้กับการใช้ชีวิตใน

โรงเรียนของนักเรียน  ชีวิตวิถีใหม่ ที�ต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันการ

เปลี�ยนแปลง ทั �งในระบบดิจิตัล การป้องกันและตระหนกัในเรื�องของ

โรคระบาดที�ยงัไม่รู้ว่าจะยตุิลงเมื�อเมื�อใด.. 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 20 ฉบับที� 3 เดือน กรกฎาคม 2563 

 
 
 

 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 

 

 



 
เรียนแบบ New Normal ก็ต้องเปลี�ยนวิธีประเมินด้วย  

โดย : ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 

 ปีนี �น่าจะเป็นปีแรกที�บรรดานักเรียนแทบทุกคน ทุก

ระดับชั �น อยากไปโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ลุ้นให้โรงเรียน

เปิดเทอมโดยเร็ว หลงัจากปิดเทอมมายาวนานเพราะสถานการณ์

โควิด-19วนัเปิดเทอมใหม่คือวันที� 1 กรกฎาคม 2563 จึงเป็นวัน

เปิดเทอมที�มีการตื�นตัวกันมากที�สุด !เพราะต้องมีการปรับตวักัน

หมดทั �งที�โรงเรียนและที�บ้าน เพื�อต้อนรับปรับสู่วิถีแบบ New 

Normal ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ต้อง

เตรียมมาตรการให้เหมาะสมกบัขนาดและวยัของเด็ก 

 มาตรการหลกั ๆ ที�ทกุโรงเรียนเตรียมการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศกึษา ประกอบด้วย 

หนึ�ง – มีมาตรการคดักรองวดัไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา 

สอง – สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

สาม – เตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 

สี� – จดัระยะห่างระหว่างบคุคลอยา่งน้อย 1-2 เมตร 

ห้า – ทําความสะอาดฆ่าเชื �อภายในบริเวณห้องเรียน และพื �นผิว

สมัผสัร่วม 

หก – เลี�ยงการจดักิจกรรมกลุม่คนจํานวนมาก ให้เหลื�อมเวลา และ

ลดเวลาทําและลดเวลาทํากิจกรรมในขณะที�การจัดการเรียนการ

สอนก็มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบเพื�อให้ปลอดภยัด้วย 

 ในขณะที�โรงเรียน ทั�วประเทศต่างก็มีแผนการเตรียม

รับมือที�คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างก็ในรายละเอียดของรูปแบบการ

เรียนการสอน ที�โรงเรียนบางแห่งจํากัดจํานวนนักเรียนห้องละ

ประมาณ 20 คน ฉะนั �น โรงเรียนที�มีจํานวนนกัเรียนต่อห้องจํานวน

มาก ก็จะมีการสลบัวนักนัไปโรงเรียน เพื�อลดความแออดัและความ

เสี�ยง สว่นเด็กที�อยู่บ้านก็ใช้วิธีเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่โรงเรียนทุก

แห่งให้ความร่วมมือ และพยายามหาทางปรับตัวให้เหมาะกับ

สถานศึกษานั �น ๆ

 

ปลอดภยัแตส่ิ�งสําคญัที�อยากจะยํ �าไม่ใช่แค่เรื�องความปลอดภยั แต่

อยากให้เน้นเรื�อง 

จะมีการปรับให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ�งหมาย

รวมถึงวิธีการประเมินการเรียนการสอนด้

วิกฤติ การเรียนรู้เปลี�ยนไป มีความยืดหยุ่นมากขึ �น การประเมินก็

ต้องเปลี�ยนด้วย

ประเมินจะถกูเปลี�ยนจาก 

ไปเป็น 

กา

สอบอย่างเดียว 

 

นํ �าหนกัแบบใหม่ เพราะต้องคํานึงถึงภาพรวมด้วยว่าสถานการณ์

ของโควิด

สอนเหมือนเดิมไม่ได้ 

อย่างทั�วถึงและเท่าเทียมฉะนั �น เราควรจะต้องมีวิธีคิดในการ

ออกแบบโดยให้นํ �าหนักกับสิ�งที�สําคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

มากกว่าต้องเรียนรู้ตามหลกัสตูรเดิม หรือเงื�อนไขที�ถูกกําหนดเพื�อ

ตอบสนองนโยบาย หรือแนวคิดที�ไม่สอดคล้องกับก

นกัเรียนการปรับนํ �าหนกัในการประเมินผลควรคํานึงถึงอะไรบ้าง

 

คุณภาพระหว่างการเรียนรู้ของครูและนกัเรียน มากกว่าจํานวน

ชั�วโมงที�นักเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื�อออนไลน์ เพราะ

การเรียนรู้

ออนไลน์

 

ความเข้าใจและเชื�อมโยงกบัความสนใจของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

ว่าด้วยเรื�อง..การศึกษา แห่งให้ความร่วมมือ และพยายามหาทางปรับตัวให้เหมาะกับ

สถานศกึษานั �น ๆ 

 อย่างไรก็ตาม สิ�งที�โรงเรียนเตรียมคือมาตรการความ

ปลอดภยัแต่สิ�งสําคญัที�อยากจะยํ �าไมใ่ช่แค่เรื�องความปลอดภยั แต่

อยากให้เน้นเรื�อง “เนื �อหาการเรียนรู้” ในสถานการณ์โควิด-19 ควร

จะมีการปรับให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ�งหมาย

รวมถึงวิธีการประเมินการเรียนการสอนด้วย เพราะเมื�อสถานการณ์

วิกฤติ การเรียนรู้เปลี�ยนไป มีความยืดหยุ่นมากขึ �น การประเมินก็

ต้องเปลี�ยนด้วยจะดีกว่าไหมถ้าการศึกษาแบบวิถีใหม่นี � การ

ประเมินจะถกูเปลี�ยนจาก “การประเมินผลการเรียนจากการสอบ” 

ไปเป็น “การประเมินผลจากการเรียนรู้” ทําให้การประเมินผลในวิธี

การศึกษาใหม่เน้นที�การทําความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสินด้วยการ

สอบอย่างเดียว ! 

 “ความปกติใหม่”ของการประเมินผลควรเป็นการให้

นํ �าหนกัแบบใหม่ เพราะต้องคํานึงถึงภาพรวมด้วยว่าสถานการณ์

ของโควิด-19 ที�ทําให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจดัการเรียนการ

สอนเหมือนเดิมไม่ได้ การเรียนแบบออนไลน์ก็ไม่สามารถทําได้

อย่างทั�วถึงและเท่าเทียมฉะนั �น เราควรจะต้องมีวิธีคิดในการ

ออกแบบโดยให้นํ �าหนักกับสิ�งที�สําคญัต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

มากกว่าต้องเรียนรู้ตามหลกัสตูรเดิม หรือเงื�อนไขที�ถูกกําหนดเพื�อ

ตอบสนองนโยบาย หรือแนวคิดที�ไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ

นกัเรียนการปรับนํ �าหนกัในการประเมินผลควรคํานึงถึงอะไรบ้าง 

 ประเด็นแรก– ควรให้นํ �าหนักกับการปฏิสัมพันธ์ที�มี

คุณภาพระหว่างการเรียนรู้ของครูและนักเรียน มากกว่าจํานวน

ชั�วโมงที�นกัเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื�อออนไลน์ เพราะ

การเรียนรู้จะต้องทํารูปแบบผสมผสานทั �งในห้องเรียนและเรียน

ออนไลน์ 

 ประเด็นที�สอง– ควรให้นํ �าหนกักับการเรียนรู้ที�เกิดจาก

ความเข้าใจและเชื�อมโยงกบัความสนใจของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

มากกว่าการเรียนรู้ที�อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั �งประเทศ 

ระดบันโยบายต้องให้ความสําคญักบัระดบัพื �นที� ระดบั

แต่ละพื �นที�มีวิธีประเมินผลเบื �องต้นของตวัเอง

ระดบันโยบายต้องให้ความสําคญักบัระดบัพื �นที� ระดบัโรงเรียน ให้

แต่ละพื �นที�มีวิธีประเมินผลเบื �องต้นของตวัเอง

 

Formative Assessment 

นกัเรียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการปรับปรุงและพัฒนา จะเน้นที�

ตัวผู้ เ รียนเป็นสําคัญเพื�อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์ที�ดี 

มากกว่าแบบ 

ซึ�งประเมินเมื�อสิ �นสุดการจัดการเรียนรู้เพื�อตัดสินคุณภาพ แนว

ทางการประ

จําแนกสติปัญญาของผู้ เรียน แต่ไม่ได้มุง่เน้นสง่เสริมผลลพัธ์ที�ดี

 

ปรับมุมมองของผู้ กําหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทํางานของ

บุคลากรทางการศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที�มีความเชี�ยวชาญในด้านต่างๆ 

รวมถึง ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากทั �งในและต่างประเทศที�มี

ตวัอย่างมากมายอยูใ่นขณะนี �

 

เปลี�ยนแปลงจากปัจจัยทั �งด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากรที�

เปลี� ยนแปลง ห รือแม้แต่ ด้านเทคโนโลยีที� เกิด  

Technology 

เปลี�ยนแปลงเร็วขึ �นไหน ๆ จะปรับเปลี�ยนกนัทั �

“รูปแบบ

เป็น “New” Normal 

เหมือนเดิม

มากกว่าการเรียนรู้ที�อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั �งประเทศ 

ระดบันโยบายต้องให้ความสําคญักับระดบัพื �นที� ระดบัโรงเรียน ให้

แตล่ะพื �นที�มีวิธีประเมินผลเบื �องต้นของตวัเอง 

ระดบันโยบายต้องให้ความสําคญักับระดบัพื �นที� ระดบัโรงเรียน ให้

แตล่ะพื �นที�มีวิธีประเมินผลเบื �องต้นของตวัเอง 

 ประเด็นที�สาม– ควรให้นํ �าหนกักับการประเมินผลแบบ 

Formative Assessment คือประเมินระหว่างจัดการเรียนรู้ของ

นกัเรียน โดยมีวัตถปุระสงค์เพื�อการปรับปรุงและพัฒนา จะเน้นที�

ตัวผู้ เ รียนเป็นสําคัญเพื�อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์ที�ดี 

มากกว่าแบบ Summative Assessment คือ การประเมินผลสรุป 

ซึ�งประเมินเมื�อสิ �นสุดการจัดการเรียนรู้เพื�อตัดสินคุณภาพ แนว

ทางการประเมินจะให้เป็นคะแนนและเกรด ทําให้เน้นเรื�องการ

จําแนกสติปัญญาของผู้ เรียน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นสง่เสริมผลลพัธ์ที�ดี 

 การสร้างความปกติใหม่สามารถทําได้โดยเริ�มจากการ

ปรับมุมมองของผู้ กําหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทํางานของ

บุคลากรทางการศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ฐและหน่วยงานภายนอกที�มีความเชี�ยวชาญในด้านต่างๆ 

รวมถึง ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากทั �งในและต่างประเทศที�มี

ตวัอยา่งมากมายอยูใ่นขณะนี � 

 แ ม้ ไม่มี โค วิ ด -1 9  ร ะ บ บ ก า ร ศึก ษ า ไท ย ก็ จ ะ ต้ อ ง

เปลี�ยนแปลงจากปัจจัยทั �งด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากรที�

เปลี� ยนแปลง ห รือแม้แต่ ด้านเทคโนโลยีที� เกิด  Disruptive 

Technology และเจ้าโควิด-19 เป็น ตวัเร่งปฏิกิริยาที�ทําให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงเร็วขึ �นไหน ๆ จะปรับเปลี�ยนกนัทั �งทีแล้ว อยา่ทํากนัแค่ 

รูปแบบ” แต่ต้องทําลึกลงไปใน “เนื �อหา” ด้วยไม่อย่างนั �นก็จะ

“New” Normal ได้แค่ชื�อ แต่สารัตถะแล้ว “Old” 

เหมือนเดิม 
 


