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กระทู้ถามที่ 331 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
30 กันยายน ๒๕64
เรื่อง การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ที่ยังมี
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลทาให้การจัดการด้านการศึกษา
ของประเทศ ต้ อ งก าหนดนโยบายและรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยลด
ความแออัดในการเดินทางและลดความแออัดในชั้นเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นการกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และทากิจกรรม ณ สถานที่พักอาศัยของผู้เรียนเอง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวถึงแม้จะมีข้อดี
ในด้านการช่ว ยลดความแออัดในการรวมตัวกันในห้องเรียน แต่รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะ
ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยเครื่องมือ และความพร้อมในด้านต่าง ๆ อีกมากมายหลายด้าน ซึ่งอาจ
เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นและปั ญ หาด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเรียนการสอนที่ทาให้การเรียนการสอนไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริง โดยปัญหาหลัก ๆ
ที่เป็นปัญหาสาคัญในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ปัญหา
ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ยังไม่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
เช่น ปัญหาการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
ที่ยังไม่มีความเสถียร ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ ในการศึกษาและ
การเรียนการสอนไม่มีความสะดวก มีความขัด ข้อง และล่าช้า อันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและ
การเรียนการสอน ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ไม่เอื้ออานวยในการเรียนของผู้เรียนปัญหา
การเข้าไม่ถึงการเรียน เนื่องจากความไม่พร้อมและขาดแคลนเทคโนโลยีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียน ปัญหาของผู้ปกครองที่ต้องรับภาระมากขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนและต้องรับภาระ
ในการดูแลบุตรหลาน ทั้งในเรื่องการเรียนและการดูแลในชีวิตประจาวัน รวมทั้งปัญหาที่ครูผู้สอน
ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ และการจัด เตรียมการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหม่โดยที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการสอนในรูปแบบนี้ อีกทั้ง ยังมีปัญหาอื่น ๆ
อีกมากมายที่เกิดจากการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งล้วนส่งผล
ทาให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
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ไปยังผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่เพียงพอในการเรียนและใช้ในการเตรียมพร้อมสาหรับการสอบ
ต่อไปได้ ปัญหาเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะยาวในการพัฒนาความรู้ ทั กษะ และศักยภาพ
ของผู้เรียนอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศได้ต่อไปในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า
1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางเพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการจัดการด้านการศึกษา
และการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบออนไลน์ หรื อ มี ก ารประสานงานกั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม เพื่ อให้ มี แนวทางในการให้ ประชาชนได้ เข้ าถึ งการใช้ งานระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ต้องประสบปัญหา
ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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คาตอบกระทู้ถามที่ 331 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
ข้าพเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้
คำตอบข้อที่ 1
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ขอเรี ย นว่ า ได้ มี น โยบายให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หา
ในการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
จานวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งให้สถานศึกษาดาเนินการ
จ่ายเงินโดยตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ในรูปแบบของเงินสด หรือบัญชีธนาคาร
แล้วแต่กรณี
2. ลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป
(Learning Loss) โดยให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ มเติม เป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการจั ด การเรีย นรู้และแก้ ปัญหาความปลอดภัยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงจัดทาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจานวน 34,887 แห่ง
นอกจากนั้ น สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีแนวทางการจัด การเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สถานศึกษาที่อยู่ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด ดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การเรียนการสอนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยการจัดการเรียนรู้จาก DLTV ผ่านจานดาวเทียม
ระบบเคเบิลทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV
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2. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) ผ่านทางระบบ Video Conference
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบอื่น
3. การเรี ย นการสอนแบบ ON-DEMAND ผ่ า นทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)
ช่อง Youtube (DLTV Channel 1 - 15) และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
โดยนักเรียนสามารถศึกษาย้อนหลังเพื่อทาความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติมได้
4. การเรี ย นการสอนแบบ ON-HAND ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ มี ค วามพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์
เทคโนโลยี โดยให้นาหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง
ในกรณีที่สถานศึกษาอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ให้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามปกติ
(ON-SITE) โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) จั ง หวั ด อย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เป็นผู้ดาเนินการควบคุม กากับ ติดตามให้ความสะดวกแก่สถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ได้ โดยนักเรียนและผู้ปกครองไม่จาเป็นต้อง
หาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
ส าหรั บ โรงเรี ย นเอกชน ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชนได้ มีแ นวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน “ฝ่าวิกฤตโควิด 19” และให้บริการ
สายด่วน 1693 เพื่อรองรับการตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลต่าง ๆ
2. จัดทาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกาชับโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักเรียนเป็นสาคัญ
3. จั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อเพื่ อการศึ กษาออนไลน์ กั บบริ ษั ทพั นธมิ ตร จ านวน
22 ราย ในการจั ด การเรีย นการสอนออนไลน์ของศูนย์ การเรีย นรู้ด้วยระบบดิ จิทั ล หรื อ ODLC
(Opec Digital Learning Center) ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
4. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ โ รงเรียนมิต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทและความเหมาะสมกับนักเรียน
5. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานและการบริหาร
งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยให้ โ รงเรี ย นสามารถน าเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นไปใช้ จ่ า ย
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ในการจัดการเรียนการสอนตามความจาเป็นได้ รวมถึงเป็นค่าอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ครู นักเรียน หรือจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมการ์ด ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต หรือการเช่าซื้อจัดหา
ซอฟต์แวร์สาหรับการสื่อสารทางไกลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ได้
ในส่ว นของอาชีว ศึกษา สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทาประกาศ เรื่อง
แนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และจัดทาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้กาหนดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ห ลากหลาย เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
ความพร้ อ มในการเรี ย นออนไลน์ หรื อ ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นออนไลน์ ให้ ส ถานศึ ก ษา
จัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียน นักศึกษานาใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน หรือการบ้าน
ที่ครูมอบหมายไปศึกษาที่บ้าน
คำตอบข้อที่ 2
กระทรวงศึก ษาธิการ ขอเรี ย นว่า ได้ มีน โยบายในการเพิ่ มประสิท ธิภ าพระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุน
อิ น เตอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นออนไลน์ ในภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึ กษา 2564 ตั้ งแต่ วั นที่ 15 สิ งหาคม 2564 จนถึ ง 15 ตุ ลาคม 2564 เพื่ อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ใน 2 รูปแบบ
ดังนี้
1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยให้ใช้งานได้ไม่จากัด
ส าหรั บ แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การเรี ย น ได้ แ ก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco
Meeting, Webex และ Line Chat อีกทั้งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้อีก 2 GB
2. สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตบ้านสาหรับการเรียน (Fixed Broadband) เดือนละ 79 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จานวน 2 รอบบิล
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรค่า เช่าใช้บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารภายในโรงเรียน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้กาหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ดังนี้
- โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ 1,300 บาท
ต่อเดือน
- โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ
2,000 บาท ต่อเดือน
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- โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 301 - 500 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ
3,900 บาท ต่อเดือน
- โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตัง้ แต่ 501 - 2,000 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ
5,000 บาท ต่อเดือน
- โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ
6,000 บาท ต่อเดือน
- ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมโรงเรียนละ 650 บาท ต่อเดือน

