
สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพฒันาศักยภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*/**/*** 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

เรียนท่ีบ้าน เรียนท่ีโรงเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 บูรณาการความคิดรวบยอด 
    กบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
    ตามสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
    และวฒันธรรมแต่ละพ้ืนท่ี 
 
 สร้างบรรยากาศความอยากรู้ 
    อยากท า แรงจูงใจ วินยัเชิงบวก  
    และท าสัญญาการเรียนรู้  
    (Learning Contact) กบัผูเ้รียน 
 
 ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
    ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ 
    เรียนรู้ของตนเอง เช่น 
    Inquiry-based learning 
    Project-based learning 
    Phenomenon-based learning 
    หรือวิธีการจดัการเรียนรู้อื่นๆ 
    ท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ 
    และระดบัความสามารถ 
    ของผูเ้รียนและประหยดั     
 
 ส่งเสริมการพฒันาตนเอง 
    ดา้นการอ่าน การเขียน  
    การฟัง การคิดค านวณ 
    และทกัษะภาษาองักฤษ 
    โดยใชแ้บบฝึกท่ีสอดคลอ้ง 
    กบัธรรมชาติ ความสนใจ 
    และความสามารถผูเ้รียน 
 
 ผูส้อนดูแลเอาใจใส่  
    กระบวนการเรียนรู้ 
    ของผูเ้รียนดว้ยการตรวจสอบ 
    ติดตามถามไถ่ผูเ้รียน 
    และผูป้กครองผา่นช่องทาง 
    ออนไลน์หรือการเยี่ยมบา้น 
    เป็นระยะๆ 

 บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ให้สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
    และตอบสนองความตอ้งการ 
    ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน  
    เช่น การประกอบอาชีพ  
    การศึกษาต่อ เป็นตน้ 
 
 สร้างบรรยากาศความอยากรู้ 
    อยากท า แรงจูงใจ วินยัเชิงบวก  
    และท าสัญญาการเรียนรู้  
    (Learning Contact) กบัผูเ้รียน 
 
 ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
    ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ 
    เรียนรู้ของตนเอง เช่น 
    Inquiry-based learning 
    Project-based learning 
    ท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ 
    และระดบัความสามารถ 
    ของผูเ้รียน     
 
 ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ต่างๆ  
    ท่ีเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    จากการอ่านหนงัสือ ต ารา  
    การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ 
    ออนไลน์ ออฟไลน์ การท า 
    แบบฝึกหดัเสริมทกัษะต่างๆ 
      
 สร้างแรงบนัดาลใจและวินยั     
    ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั 
    การเรียนรู้ตามความสนใจ 
    แลว้เติมเต็มความรู้ทางวิชาการ 
 
 
 

 เช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ท่ีโรงเรียนให้เขา้กบักิจกรรม 
    การเรียนรู้ท่ีบา้นเพื่อให้ผูเ้รียน 
    สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
 สร้างบรรยากาศความอยากรู้ 
    อยากท า แรงจูงใจ วินยัเชิงบวก  
    และท าสัญญาการเรียนรู้  
    (Learning Contact) กบัผูเ้รียน 
 
 มุ่งเนน้พฒันาทกัษะการอ่าน  
    การเขียน การคิดค านวณ 
    และทกัษะภาษาองักฤษ  
    โดยการจดัการเรียนรู้แบบเร่งรัด 
    (Accelerated learning) 
 
 กรณีท่ีผูเ้รียนสลบักนัมา 
    โรงเรียนควรเนน้กิจกรรม 
    เติมเต็มความรู้และซ่อมเสริม 
    ส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้มาจากท่ีบา้น 
    และเตรียมพร้อมผูเ้รียนส าหรับ 
    การเรียนรู้เร่ืองใหม่ดว้ยตนเอง 
    ท่ีบา้นต่อไป 
 
  ฝึกผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการ 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยวิธีการ 
    ท่ีหลากหลายทั้งแบบออนไลน ์
    และออฟไลน์เพื่อรองรับ 
    สถานการณ์ท่ีอาจจะตอ้งใช ้
    การเรียนรู้ท่ีบา้นเป็นเวลานาน 
 
 โคช้ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด  
    และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  
    อยา่งหลากหลาย 
 
 

 เช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ท่ีโรงเรียนให้สามารถเรียนรู้ 
    ไดด้ว้ยตนเองท่ีบา้น  
    ตอบสนองความตอ้งการ 
    ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน เช่น  
    การประกอบอาชีพ  
    การศึกษาต่อ เป็นตน้ 
 
 ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
    ความคิดรวบยอดและเป็น 
    การเรียนรู้แบบเปิดท่ีผูเ้รียน 
    สามารถใชว้ิธีการเรียนรู้ 
     ของตนเองอยา่งหลากหลาย 
 
 สร้างบรรยากาศความอยากรู้ 
    อยากท า แรงจูงใจ วินยัเชิงบวก  
    และท าสัญญาการเรียนรู้  
    (Learning Contact) กบัผูเ้รียน 
 
 มุ่งเนน้พฒันาความรู้ ทกัษะ 
    ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    โดยการจดัการเรียนรู้แบบเร่งรัด 
    (Accelerated learning) 
 
 กรณีท่ีผูเ้รียนสลบักนัมา 
    โรงเรียนควรเนน้กิจกรรม 
    เติมเต็มความรู้และซ่อมเสริม 
    ส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้มาจากท่ีบา้น 
     และเตรียมพร้อมผูเ้รียนส าหรับ 
     การเรียนรู้เร่ืองใหม่ดว้ยตนเอง 
     ท่ีบา้นต่อไป 
 
 โคช้ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด  
    และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  
    อยา่งหลากหลาย 
 



แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

เรียนท่ีบ้าน เรียนท่ีโรงเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 ผูส้อนให้ค าแนะน าผูป้กครอง 
    เก่ียวกบัการดูแลผูเ้รียน 
    ให้ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
    ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
    โดยใชว้ิธีการหรือส่ือต่างๆ  
    ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจของ 
    ผูป้กครอง 
 
 ผูส้อนให้ความช่วยเหลือ 
    ทางวิชาการแก่ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ 
    ไม่ไดด้ว้ยตนเองเป็นรายกรณี 
    ผา่นช่องทางออนไลน์ 
    หรือการเยี่ยมบา้นตามความ 
    เหมาะสมและปลอดภยั 
 
 ใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 
     ท่ีผูเ้รียนเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเอง 
     อยา่งประหยดั อาจจะเป็น 
     ส่ือท่ีผลิตเองหรือส่ือท่ี 
     สืบคน้มาใช ้ 
 
 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ 
    ดว้ยการพูดคุยซกัถามผูเ้รียน 
    การตรวจผลงาน การใช ้
    Portfolio หรือการปฏิบติั 
    ให้ดูสั้นๆ ผา่นช่องทาง 
    ออนไลน์หรือการเยี่ยมบา้น 
    ตามความเหมาะสม 
    และปลอดภยั  
 
 ผูส้อนให้ผูเ้รียนฝึกประเมิน 
    ตนเองโดยใชว้ิธีการง่ายๆ 
    เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนก าหนด 
    เป้าหมายและกิจกรรม 
    การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน 
    แลว้ใชว้ิธีการเรียนรู้เป็นทีม 
    ผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
 ร่วมเรียนรู้ส่ิงใหม่ไปกบัผูเ้รียน 
    เป็นเพื่อนคู่คิด ให้ค าแนะน า 
    ให้ค าปรึกษาผา่นช่องทาง 
    การส่ือสารออนไลน ์
    หรือช่องทางอื่นๆ  
    ตามความเหมาะสม 
 
 เอาใจใส่ติดตามความกา้วหนา้ 
    ดว้ยการพูดคุยซกัถาม 
    หรือตรวจสอบผลงานต่างๆ 
    ผา่นช่องทางออนไลน์หรือ 
    ช่องทางอืน่ตามความเหมาะสม 
  
 ใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 
     ท่ีผูเ้รียนเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเอง 
     อยา่งประหยดั อาจจะเป็น 
     ส่ือท่ีผูส้อนผลิตขึ้นเอง 
     หรือส่ือท่ีผูส้อนสืบคน้มาใช ้
 
 ประเมินกระบวนการคิด 
    และกระบวนการเรียนรู้ 
    ของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นให้เห็น 
    จากผลงานต่างๆ หรือใช ้
    Portfolio ในการประเมิน 
 
 ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
    โดยใชเ้คร่ืองมือประเมิน 
    ท่ีผูส้อนก าหนดให้     
    เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีมี 
    ความสามารถสูงเรียนรู้ต่อยอด 
    ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนพร้อม 
    ให้ค าแนะน าเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ 
    ส่วนผูเ้รียนท่ีไม่สามารถ 
    เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
    ผูส้อนใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ 
    แบบตวัต่อตวัหรือกลุ่มเลก็ 
 
 ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน 
    สามารถเขา้ถึงได ้
    จากการสังเกต การอ่าน  
    ลดการหยิบจบัสัมผสั 
 
 ประเมินวินิจฉยัความเขา้ใจ 
    ท่ีถูกตอ้งและความเขา้ใจ 
    ท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รียน 
    และน ามาออกแบบกิจกรรม 
    ให้เรียนรู้รายบุคคลในลกัษณะ 
    Personalized learning      
 
 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ 
    ดว้ยการพูดคุยซกัถามผูเ้รียน 
    การตรวจผลงาน การปฏิบติั 
    ให้ดูสั้นๆ ในชั้นเรียน 
 
 ผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ 
    ในการประเมินตนเอง  
    เพื่อน าไปใชห้ากตอ้งกลบัไป 
    ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีบา้น 
 
 ส่ือสารผลการประเมินไปยงั 
    ผูป้กครองให้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
    ซ่ึงอาจเป็นดา้นความรู้     
    หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    ตามความเหมาะสม 

 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีมี 
    ความสามารถสูงเรียนรู้ต่อยอด 
    ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนพร้อม 
    ให้ค าแนะน าเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ 
    ส่วนผูเ้รียนท่ีไม่สามารถ 
    เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
    ผูส้อนใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ 
    แบบตวัต่อตวัหรือกลุ่มเลก็ 
 

 ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้าง 
    ความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    และรวดเร็วทั้งส่ือออนไลน์  
    ออฟไลน์ ส่ือท่ีเป็นของจริง 
    ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน  
 

 ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน 
    สามารถเขา้ถึงได ้
    จากการสังเกต การอ่าน  
    ลดการหยิบจบัสัมผสั 
 

 ประเมินวินิจฉยัความเขา้ใจ 
    ท่ีถูกตอ้งและความเขา้ใจ 
    ท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รียน 
    และน ามาออกแบบกิจกรรม 
    ให้เรียนรู้รายบุคคลในลกัษณะ 
    Personalized learning      
 

 ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
    โดยใชเ้คร่ืองมือประเมิน 
    ท่ีผูส้อนก าหนดให้     
    เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

 ส่ือสารผลการประเมินไปยงั 
    ผูป้กครองให้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
    ซ่ึงอาจเป็นดา้นความรู้     
    หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    ตามความเหมาะสม 

* วตัถุประสงคก์ารเผยแพร่  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาและครูน าไปปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
** ศึกษามาจากการสังเคราะห์ผลงานวิจยั การสัมภาษณ์นกัวิชาการ และการสอบถามนกัวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู โดยยงัไม่ไดน้ าไปทดลองใช ้
ท่ีมา : ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ฯ COVID-19 
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