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วตัถปุระสงค์ในการจดัทําคู่มอื

เอกสารประกอบคู่มือการจัดกระบวนการเรียนการสอนที�บ้านและทางเลือกอื� น ๆ
สาํหรับการจัดการเรียนการสอนฉบับนี�มาจากหน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเด็กข้ามชาติในจังหวัดตากในช่วงการเกิดการสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID - 19 ในป� พ.ศ. 2563

ถึงแม้จะมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ความเหมาะสมใน
การนาํมาใช้ขึ�นอยู่กับสถานการณที�ต่างกัน คู่มือฉบับนี�ออกแบบโดยผู้ ให้บริการ
ทางการศึกษาในจังหวัดตากซึ�งประกอบไปด้วยคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ตรง
ถึงวิธีที�จะทําให้การเรียนการสอนยังคงดาํเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี� 

คู่มือฉบับนี�ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ กล่าวถึง ขั�นตอน ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ที�
จาํเป�น ความท้าทาย และทางเลือกอื� น ๆ สาํหรับการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ในชว่ง กระบวนการเรยีนรูที้�บา้น ครทํูาใหแ้นใ่จวา่นกัเรยีนทกุคน ไดว้ดั
อุณหภมู ิทกุคนมหีนา้กากและไดล้้างมอื
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บรบิทของสถานการณ์

สาํหรับโรงเรียนหลายประเทศทั�วโลก วิกฤต COVID-19 ก่อให้เกิดความท้าทายที�ยังไม่เคย
เกิดขึ�นมาก่อนในหลายด้านต่อการเข้าถึงการศึกษาในป�การศึกษา 2563 - 2564 ตามองค์
การยูเนสโก นักเรียนมากกว่า 1.4 พันล้านคนได้รับผลกระทบจากการป�ดโรงเรียนทั�ว
ประเทศใน 165 ประเทศทั�วโลก โรงเรียนหลาย ๆ แห่ง รวมถึงศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ
(MLCs) ในประเทศไทยยังคงป�ดทําการตลอดทั�งป�การศึกษา การป�ดโรงเรียนหรือการป�ด
ศูนย์การเรียนรู ้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครูและครอบครัวของนักเรียนเท่านั�น
แต่ยังส่งผลอีกมากมายต่อสังคมและเศรษฐกิจทั�วโลก
 

สาํหรับศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ(MLCs) COVID-19และการป�ดพื� นที�(lockdown) ส่ง
ผลกระทบวงกว้างต่อชุมชนคนข้ามชาติโดยเป�นการทวีความรุนแรงของป�ญหาที�มีมาก่อน
อยู่แล้ว ป�จจุบันมีแรงงานข้ามชาติที� กําลังอาศัยอยู่ในประเทศไทยที�มาจากประเทศเพื� อน
บ้านประมาณ 4 ล้านคน เป�นเด็กประมาณ 300,000 - 400,000 คน โดยแรงงานข้ามชาติ
ที� ไม่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยในประเทศที�ถูกต้องตามกฎหมายมักถูกจ้างงานที�ไม่มีความน่าเชื� อ
ถือ งานตามฤดูกาล และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทั�วไป ส่งผลให้พวกเขาได้รับค่าจ้างที�
ล่าช้าหรือตกงานโดยสิ�นเชิงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 และยังส่งผลก
ระทบไปยังนักเรียนทําให้นักเรียนต้องลาออกจากโรงเรียนเพื� อเลี�ยงดูครอบครัว ไม่ว่าจะ
โดยการเลี�ยงน้องหรือลาออกเพื� อทํางานเลี�ยงครอบครัว นอกจากนี�ยังทําให้ผู้ปกครองของ
นักเรียนข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู ้ไม่สามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนรายป�หรือค่าใช้จ่ายราย
เดือนของนักเรียนได้ 

ดังนั�นจึงเป�นเรื�องสาํคัญอย่างยิ�งที� ต้องสร้างความมั�นใจว่านักเรียนข้ามชาติยังคงสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ต่อไป รวมทั�งมีเวลาในการเข้าถึงครูและเพื� อนร่วมชั�นแบบตัวต่อตัวเพื� อ
ให้นักเรียนยังสามารถดาํเนินการศึกษา มีส่วนร่วมและเกิดความปลอดภัยในการศึกษา โดย
ความต้องการต่าง ๆ เหล่านี�นาํไปสู่การริเริ�มหลักสูตร“การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้าน”

(Home-based learning) โดยศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ (MLCs) เมื� อเดือนมิถุนายน ป�
พ.ศ. 2563

* Ministry of Education and Migrant Working Group. (2018) See also: Thame, C., and Patrawart,
K. (2017, February). Strengthening out of school children mechanisms in Tak Province. Save
the Children Thailand.

** Sasaki, M. & Tyrosvoutis, G. (2020). Education Reimagined. Covid-19 Emergency Response
for Migrant Education. TeacherFOCUS. Available at: https://0e20422b-7659-4a4c-90c2-
4dc514d5f944.filesusr.com/ugd/033e38_9b75a4afe8da4640aceb1a4d629c7752.pdf?index=true 



การจดักระบวนการเรยีนรูที้�บา้น (HOME-BASED
LEARNING) คือ อะไร ?

คือ เมื� อศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ(MLCs)ป�ดทําการเมื� อช่วงต้นป�การศึกษา 2563 -

2564 จึงมีเริ�มมีการจัดการเรียนการสอนในสถานที�ที� ใกล้กับศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้าม
ชาติ(MLCs) โดยส่วนใหญ่นักเรียนมักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์การเรียนรู ้อยู่แล้ว ครู
ทําหน้าที� เดินทางระหว่างพื� นที� ที�จัดให้มีการเรียนการสอนในชุมชนซึ�งเป�นสถานที�ที�ว่างและ
ปลอดภัย ครูเดินทางไปยังชุมชนต่าง ๆ ทุกวันโดยรถจักรยานยนต์หรือรถของศูนย์การ
เรียนรู ้เพื� อสร้างความมั�นใจว่านักเรียนยังคงได้เรียนในขณะที�ศูนย์การเรียนรู ้(MLCs)ป�ด
ทําการ 
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การจดักระบวนการเรยีนรูที้�บา้นแตกต่างจาก
การเรยีนการสอนที�ศูนยก์ารเรยีนรูอ้ยา่งไร ?

สิ�งสาํคัญที�ควรพิจารณาเมื� อเปลี�ยนจากการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู ้มาเป�นการ
เรียนรู ้ที�บ้าน หรือสถานที�ที�จัดเตรียมไว้ในชุมชน (ซึ�งหมายถึงการที�นักเรียนมารวมตัวกันใน
บ้านหรือสถานที�ใดสถานที�หนึ�งในพื� นที� ใกล้บ้านหรือใกล้ชุมชนที�อาศัยที�จัดโดยครูเพื� อทําการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน) คือ นักเรียนจะมีเวลาติดต่อกับครูน้อยลง ครูจึงจาํเป�นต้อง
สร้างตารางเวลาแบบใหม่และแผนรายสัปดาห์ ไม่เพียงแต่เพื� อประสานเวลาสอนกับครู
แต่ละระดับชั�นเท่านั�น แต่ครูยังต้องกําหนดว่าจะสามารถสอนครอบคลุมเนื� อหาของ
หลักสูตรการเรียนได้มากน้อยเพียงใดในช่วงการเรียนรู ้ที�บ้าน อีกทั�งต้องการเน้นวิชาหรือ
หัวข้อใดเป�นพิเศษหากจาํเป�นต้องจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านเป�นส่วนใหญ่ของป�การศึกษา
ทางโรงเรียนควรกําหนดเนื� อหาในหลักสูตรขั�นตํ�าที� ต้องการครอบคลุม และสอนให้ได้ตาม
เป�าหมายที�วางไว้ภายในป�การศึกษานั�น โดยการจัดการสอบหรือการทดสอบการเรียนปลาย
ป�อาจขึ�นอยู่กับเนื� อหาของหลักสูตรขั�นตํ�าที� ได้จัดวางไว้ 

บางประเด็นที�สาํคัญนั�นอาจต้องมีการช่วยเหลือเพิ�มเติมในการเริ�มต้นกระบวนการเรียนรู ้ที�
บ้าน ได้แก่ การเดินทางและการสื� อสาร การที�ครูต้องเดินทางไปยังชุมชนที�นักเรียนอาศัย
ทุกวันทําให้เสียค่าเดินทางเพื� มมากขึ�น นอกจากนี�ครูควรได้รับการสนับสนุนสาํหรับค่าใช้จ่าย
ในการสื� อสาร เช่น ค่าโทรศัพท์และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต เพื� อช่วยให้ครูสามารถติดต่อ
ประสานงานด้วยกันเองและกับผู้ปกครองได้มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนและองค์กร(เช่น มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน HWF) ที�สนับสนุนโรงเรียนจาํเป�นต้อง
ประเมินความจาํเป�นในการจัดการฝ�กอบรมให้ครูเพื� อให้การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้าน
ของครูมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น หากโรงเรียนหรือพันธมิตรทางองค์กร (เช่น องค์กรแม่
ผู้บริจาค หรือกลุ่มเครือข่ายอื� น ๆ) มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ที�บ้าน
สามารถติดต่อมาเพื� อจัดอบรมหรือแบ่งป�นประสบการณ์ หรือควรมีการจัดการอบรมอื� น ๆ
ที�เกี�ยวข้องกับบริบทเฉพาะด้วย ตัวอย่างเช่น ครูจากศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติภายใต้
การดูแลของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (HWF) ได้รับการอบรมการป�องกัน COVID-19 ซึ�ง
ประกอบไปด้วยความจาํเป�นในการตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิของนักเรียนและครูอย่าง
สมํ�าเสมอ และวิธีการล้างมือและการสวมหน้าอย่างถูกวิธี นอกจากนี�ควรมีการจัดการอบรม
ที�เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีเอื� อต่อการเรียนรู ้ที�บ้าน เช่น วิธีการตั�งค่าและการใช้อุปกรณ์
WiFi แบบพกพา 

ส่วนต่อไปนี�จะสรุปวิธีการวางแผน จัดเตรียม และส่งมอบการเรียนรู ้ สาํหรับ กระบวนการ
เรียนรู ้ ที�บ้าน



1.ประเมินแผนที�นักเรียน – กําหนดว่านักเรียนคนไหนอาศัยอยู่ในชุมชนใด

2. จัดหาสถานที� ที� เหมาะสมและปลอดภัยสาํหรับการจัดการเรียนการสอนที�บ้าน 

3. กําหนดเวลาการสอน – วางแผนตารางเวลาโดยคํานวณจากเวลาต้องการ
สาํหรับแต่ละชั�นเรียนในแต่ละชุมชน 

4. งบประมาณสาํหรับวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ประเมินงบ
ประมาณที�ต้องการสาํหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที�บ้าน โดยดูจากงบประมาณ
ที�มีและยังคงต้องการเพิ�มอีกเท่าไหร่ (ดําเนินการระดมทุนหากจาํเป�น)

5. ประสานงานกับผู้ปกครอง - แจ้งผู้ปกครองถึงสถานการณ์และกฎระเบียบที�
เปลี�ยนแปลงไป อธิบายสาเหตุที� ศูนย์การเรียนรู้ต้องป�ดทําการและการดําเนินการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที�บ้านเป�นอย่างไร 

6. ได้รับการอนุญาต – พูดคุยกับผู้นาํท้องถิ�น หน่วยงานอําเภอ/ระดับชาติใน
กระทรวงที� เกี�ยวข้องโดยตรงเพื�อแจ้งเกี�ยวกับแผนงานและตกลงที�จะปฏิบัติตาม
ข้อบังคับที�จาํเป�น

7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ – เพื� อให้เกิดการเตรียมพร้อมต่อการวางแผนการ
เรียนและเพื� อให้เกิดการเลือกอุปกรณ์และการออกแบบการเรียนที�สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการศึกษาและให้เกิดความเหมาะสมต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั�งเพื� อทําให้มั�นใจว่าสถานที� ที� เลือกนั�นมีเสื� อ กระดานไวท์บอร์ดและ
อุปกรณ์อื�น ๆ ที�จาํเป�นพร้อมสาํหรับการจัดการเรียน 

8. ถ่ายทอดความรู้ตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ที�บ้าน – เริ�มการเรียนการสอน
ที�บ้าน/ชุมชน/สถานที� ที� ได้จัดเตรียมไว้ 

9. การติดตามผล - ตรวจสอบการเรียนและการเข้าเรียนของนักเรียนอย่างต่อ
เนื� อง กฏระเบียบตามท้องที�  และสุขภาพจิต

ขั�นตอนของการจดักระบวนการเรยีนรูที้�บา้น 
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กระบวนการเรยีนรู ้ที�บา้น รบัรองวา่เด็กขา้มชาติจะได้รบัการ
ศึกษาที�มคีณุภาพตามที�พวกเขาสมควรได้รบัต่อไป
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การทําแผนที�นกัเรยีน

ครูควรทราบจาํนวนนักเรียนและชุมชนที�นักเรียนอาศัยอยู่ การเริ�มต้นด้วยการทํา
แผนที�นักเรียนตั�งแต่ต้นป�การศึกษาจึงเป�นประโยชน์อย่างยิ�งสาํหรับครู หากรูปแบบ
การเรียนการสอนที�บ้านกลายเป�นสิ�งจาํเป�นจะทําให้ครูสามารถวางแผนและประสาน
งานจัดการเรียนที�บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสั�น
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10

การจดัหาสถานที�ในการจดัการเรยีนการสอน 

การเรียนรู ้ที�บ้าน ชุมชน หรือสถานที�ที�จัดเตรียมไว้ ควรจัดในพื� นที� ที�ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับนักเรียน ตัวอย่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านในจังหวัดตาก
ได้แก่ วัด สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่นของโรงเรียน พื� นที� ในชุมชน และบ้านของ
นักเรียน ในช่วงต้นป�ที�อากาศในภูมิภาคแห้งไม่มีฝน บางชั�นเรียนถูกจัดการเรียนการ
สอนนอกสถานที� ใต้ร่มเงาของต้นไม้ 

สิ�งที�ควรพิจารณาเมื� อหาสถานที�สาํหรับการจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียน:

●ศึกษาพื� นที� ที�นาํเสนอก่อนเพื� อให้แน่ใจว่าพื� นที�นั �นมีความเหมาะสม 
●หลีกเลี�ยงการจัดการเรียนการสอนใกล้ถนนหรือทางแยกที�มีคนพลุกพล่าน
●ให้อยู่ห่างจากพื� นที� ที�มีชื� อเสียงด้านการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
●โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คุยกับหน่วยงานท้องถิ�น (เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน) เพื� อให้ได้
รับการอนุญาต, และเพื� อเรียนรู ้ระเบียบข้อบังคับเกี�ยวข้องที�ต้องปฏิบัติตาม
(ตัวอย่างเช่น บริบทของ COVID-19: การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่
หน้ากาก การล้างมือ เป�นต้น)
●หลีกเลี�ยงพื� นที� ที�มีคนพลุกพล่านและเสียงดัง เช่น สถานที�ที� ใกล้โรงงาน
●ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื� นที�จะทําการสอนมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีห้องนํ�าที�
สามารถใช้การได้
●พยายามหาสถานที�ที�จะไม่ทําให้นักเรียนเสียสมาธิในการเรียน



การปกป�องคุ้มครองเด็ก

ศูนย์การเรียนรู ้ควรเป�นสถานที�ที�ปลอดภัยสาํหรับนักเรียน เมื� อศูนย์การเรียนรู ้ป�ดทําการ
นักเรียนมักใช้เวลาในบ้านและในชุมชนของตัวเองมากขึ�น ซึ�งเพิ�มความเสี�ยงของนักเรียนต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�เป�นอาจอันตราย เช่น การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด ตลอด
จนความเสี�ยงของนักเรียนต่อการเผชิญกับการทารุณกรรม

ครูที�ดาํเนินการจัดการเรียนรู ้ที่บ้านควรสังเกตนักเรียนอย่างระมัดระวัง ควรสังเกตสัญญาณ
ทั�วไปของนักเรียนที�อาจถูกล่วงละเมิดหรือทารุณ เช่น พฤติกรรมที�เปลี�ยนไปของนักเรียน
การถอยหนีห่างออกจากเพื� อน และรอยฟกชํ�าหรือสัญญาณทางกายภาพอื� น ๆ 

ในสถานที�ที�จัดการเรียนรู ้นั �น ทางโรงเรียนควรระมัดระวังบุคคลอื� น ๆ ในท้องที�และควร
ระมัดระวังสังเกตบุคคลอื� นที� เข้ามายังในพื� นที� ไม่ว่าจะเป�นสมาชิกในชุมชนหรือบุคคล
ภายนอก นักเรียนควรได้รับการดูแลและติดตามในระหว่างการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับ
สถานการณ์ตอนศูนย์การเรียนรู ้เป�ดปกติ หากมีสิ�งที�น่าสงสัยเกี�ยวกับป�ญหาการคุ้มครอง
เด็ก ควรมีการรายงานป�ญหาให้กับผู้ปกครอง องค์กร (เช่น มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน HWF)

หรือผู้ เชี�ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กโดยเร็วที�สุด 
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การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองต่อนักเรียนมีความสาํคัญอย่างยิ�งโดยเฉพาะเมื� อ
ศูนย์การเรียนรู ้ป�ดทําการ เนื� องจากวิธีการเรียนการสอนนี�เกิดขึ�นในบ้านและบริเวณใกล้เคียง
ของนักเรียน จึงเป�นเรื�องที�ดีหากผู้ปกครองของนักเรียนสามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู ้
ด้วยกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักมีความสนใจในการเข้าร่วมหรือสังเกตการเรียนรู ้ที�บ้านหรือ
สถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ของลูกอยู่แล้วและการกระตุ้นให้ทําเช่นนั�น จะช่วยให้ผู้ปกครอง
เข้าใจบทเรียนของลูกมากขึ�น ซึ�งทําให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือการบ้านของลูก ๆ ได้ใน
ภายหลัง 

ศูนย์การเรียนรู ้และองค์กรพันธมิตรควรดาํเนินการตามขั�นตอนเบื� องต้นเพื� อแจ้งให้ผู้
ปกครองทราบถึงความจาํเป�นในการจัดการเรียนรู ้ที�บ้าน เพื� อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจ
สถานการณ์ป�จจุบันและความสาํคัญของการเรียนรู ้ที�บ้าน

นอกจากนี� ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองสนับสนุนการเรียนรู ้ที�บ้านผ่านชีวิตประจาํวันในบ้านของ
นักเรียนซึ�งอาจรวมถึงการรักษากิจวัตรประจาํวันของนักเรียนให้มีความสมํ�าเสมอ ทั�งสอง
ฝ�ายช่วยแบ่งเวลาในการเรียน และผู้ปกครองช่วยนักเรียนให้ตื� นตัวต่อการเรียน นอกจากนี�
นักเรียนยังเกิดการเรียนรู ้นอกห้องเรียนได้โดยการส่งเสริมวินัยเชิงบวกต่อการเคารพสิทธิ
ของเด็กและไม่ทําให้ฝ�ายใดหันไปใช้สิทธิดังกล่าวในทางที�ผิด (โดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
HWF ได้ดาํเนินการฝ�กอบรมวินัยเชิงบวกให้แก่ผู้ปกครองและครูโดยแยกเป�นกิจกรรมคู่
ขนาน) อีกทั�งมีการจัดการช่วยเหลือนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะด้วยการช่วยสอนการบ้าน ส่ง
เสริมการเรียนรู ้ผ่านการเล่น การแสดง การศึกษาด้วยตนเองหรือโดยวิธีการอื� น ๆ 

ทางศูนย์การเรียนรู ้และครูควรตระหนักว่านักเรียนบางคนอาจมีลักษณะขี�อายต่อการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ หากมีผู้ปกครองของตนอยู่ใกล้ ๆหรืออยู่ในบทเรียนไปด้วยกัน

การรวมผูป้กครองเขา้สูก่ระบวนการเรยีนรู้
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ไมว่า่จะอยูที่�ใด กระบวนการเรยีนรู ้ที�บา้น จะสรา้งสภาพ
แวดล้อมที�เดก็ๆ รูส้กึปลอดภัยและได้รบัการดแูล
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ค่าใชจ้า่ยและทรพัยากรการเรยีนที�จาํเป�น

สื� อทั�วไปที� ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ที�จัดไว้หลาย ๆ อย่างมักใช้เหมือน
สื� อการเรียนการสอนที�ใช้ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เครื�องเขียนทั�วไปที�จาํเป�น เช่น
ปากกา ดินสอและสมุด 

นอกจากนี�ยังมีสื� อการสอนอื� น ๆ ที�สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที�บ้าน ที� ศูนย์การเรียนรู ้ หรือสถานที�ทางเลือก โดยสามารถขอรับอุปกรณ์ผ่านการ
สนับสนุนฉุกเฉินได้ หากไม่เป�นเช่นนั�นโรงเรียนอาจต้องจัดงบประมาณสาํหรับอุปกรณ์เหล่านี�
เอง

ตัวอย่างอุปกรณ์ที� เป�นประโยชน์สาํหรับการจัดการเรียนรู ้ที�บ้าน ได้แก่:

● เสื� อปูพื� น(Floor Mats): เนื� องจากสถานที�ที�จัดการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ที� เตรียมไว้อาจ
มีความแตกต่าง เสื� ออาจเป�นประโยชน์สาํหรับนักเรียนเพื� อให้นักเรียนได้ใช้นั�งระหว่างเรียน
สามารถนั�งเรียนได้ทั�งในร่มและกลางแจ้ง และเสื� อผ้าเด็กยังคงสะอาด

● กระดานไวท์บอร์ด(whiteboard): กระดานเป�นเครื�องมือการสอนที�มีประโยชน์มาก
เนื� องจากการมีกระดานไวท์บอร์ด ปากกา แปรงลบกระดานสามารถช่วยให้ครูนําเสนอบท
เรียนระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมมากขึ�น 

●เต็นท์แบบพกพา(Portable Shelters): สาํหรับชั�นเรียนที�จัดกลางแจ้ง เต็นท์แบบพกพา(ที�
พับเก็บได้) สามารถให้ร่มเงากับนักเรียนกลุ่มเล็กในขณะเรียน สาํหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที�บ้านในจังหวัดตากในช่วงการระบาดของ COVID-19 เต็นท์เหล่านี�ยังถูกใช้เป�นพื� นที�
คัดกรอง COVID-19 ที�ประชาชนสามารถลงทะเบียนและวัดอุณหภูมิได้ 

● อุปกรณ์ WiFi แบบพกพา(Portable WiFi Devices): การเข้าถึงการเชื� อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที�เสถียรและแรงสามารถหาได้ยากในชุมชนข้ามชาติหรือชุมชนที�มีรายได้น้อยห
ลาย ๆ แห่ง การมีอุปกรณ์ WiFi แบบพกพา - ติดตั�งซิมการ์ดแบบเติมเงิน - ช่วยให้ครูเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตจากตัวอุปกรณ์ส่วนตัวได้ทุกที� ที� เดินทางไป ซึ�งสามารถใช้เพื� อเป�ดวิดีโอ เพลง
หรือ สื� อการเรียนการสอนออนไลน์เพื� อการศึกษา ที�สามารถรองรับการจัดกระบวนการเรียน
รู ้ที�บ้านได้ 

● ลําโพงบลูทูธขนาดพกพา (Portable mini-speakers) เป�นอุปกรณ์อีกอย่างที�มีประโยชน์ที�
สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ WiFi ได้ 
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กระดาษ A4 / ค่าพิมพ์เอกสาร: เนื� องจากการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ที�จัด
เตรียมไว้นั�น ครูไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้ในทุก ๆ วัน จึงเป�นความคิดที�ดีที�จะสร้าง
สื� อการเรียนรู ้อื� น ๆ เพื� อเสริมการเรียนรู ้ การทําใบงานการบ้านสามารถช่วยเสริมการเรียนรู ้
ของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในวันที�ไม่ได้ติดต่อกับครู อีก
ทั�งกระดาษ A4 เป�นสิ�งจาํเป�นสาํหรับการพิมพ์กระดาษทําการทั�วไปสาํหรับการเรียน.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ที�จัดเตรียมไว้ทําให้ครู
จาํเป�นต้องเดินทางมากกว่าปกติเนื� องจากครูหลาย ๆ คนต้องเดินทางไปหลายชุมชนในแต่ละ
วัน ซึ�งเพิ�มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื� อเปรียบเทียบกับการเรียนรู ้ที� ศูนย์การเรียนรู ้ นักเรียน
มีรถรับ-ส่งนักเรียนไปกลับศูนย์การเรียนรู ้ทุกวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงจาํเป�นอย่างมาก
สาํหรับการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่บ้านหรือสถานที�ที�จัดเตรียมไว้สาํหรับศูนย์การเรียนรู ้เด็ก
ข้ามชาติในจังหวัดตาก 

 

ค่าบริการสื� อสาร: การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ที�จัดเตรียมไว้นั�น จาํเป�นต้อง
ใช้การประสานงานจากหลายฝ�ายเป�นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป�นระหว่างครูและผู้ปกครอง
ระหว่างศูนย์การเรียนรู ้และเจ้าหน้าที�ของหมู่บ้าน หรือการติดต่อกับองค์กรที�เกี�ยวข้อง (เช่น
มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน HWF) การดูแลการสื� อสารอย่างใกล้ชิดช่วยทําให้มั�นใจได้ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านเป�นไปได้อย่างราบรื�นและมีประสิทธิภาพและความท้าทายหรือ
อุปสรรคใด ๆ ที� เกิดขึ�นสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ครูจึงจาํเป�นต้องคอยเติมเงินและจ่าย
ค่าบริการสื� อสารต่าง ๆ เสมอเพื� อให้การเกิดประสิทธิภาพในการสื� อสาร

ค่าใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�ควรพจิารณา:
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ตัวอยา่งของค่าใชจ้า่ย

จาํนวนของนักเรียน: 150
จาํนวนของครู: 7
จาํนวนของชุมชน: 6
ระยะเวลา: 10 เดือน (ป�การศึกษา)

*จาํนวนเงินนี� ไม่รวมค่าเล่าเรียนพื� นฐาน เช่น เงินเดือนครูและค่าเช่าอาคาร 
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ความท้าทายของการจดักระบวนการเรยีนรูที้�บา้น
หรอืสถานที�ในชุมชนที�จดัเตรยีมไว้

การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ไม่ใช่งานที� ง่าย และมีความ
ท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตามการระบุความท้าทายที�อาจเกิดขึ�นในตอนเริ�มกระบวนการสามารถ
ช่วยให้ศูนย์การเรียนรู ้จัดการกับความท้าทายเหล่านี�ได้มากขึ�น 

ความท้าทายหลัก คือ:

ความเครียดของครู –ไม่ควรประมาทเรื�องเวลาและพลังงานที�ต้องใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ เนื� องจากครูต้องเจอนักเรียนทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั�ง ทําให้ต้องเดินทางไปหลายชุมชนในแต่ละวัน ความต้องการในการจัดการเรียนรู ้ที�บ้านหรือ
สถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ในะยะยาวสามารถส่งผลกระทบต่อระดับพลังงาน ความเครียด และ
สุขภาพจิตของครูได้ - โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้มัก
ถูกนํามาปรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ ดังนั�นครูควรได้ทราบถึงช่องทางการ
สนับสนุนหากครูต้องการการดูแล

ข้อจาํกัดด้านเวลา – เนื� องจากการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้
ทําให้ครูต้องใช้เวลาในการเดินทางไปยังแต่ละชุมชนมากขึ�น ส่งผลให้เวลาสอนจริงเหลือน้อย
นักเรียนจึงสามารถเข้าเรียนได้แค่หนึ�งหรือสองครั�งต่อสัปดาห์ หากจาํเป�นต้องดําเนินการจัดการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านต่อไปเป�นเวลานาน ครูอาจสอนครอบคลุมเนื� อหาของหลักสูตรได้
อย่างจาํกัดภายในป�การศึกษานั�น ดังนั�นครูควรวางแผนบทเรียนและตารางเรียนให้ละเอียดที�สุด
เท่าที�จะทําได้ โดยกําหนดเป�าหมายขั�นตํ�าของเนื� อหาในหลักสูตรที�ครูสามารถครอบคลุมได้ภายในป�
นั�น ๆ อีกทั�งโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่ายควรพยายามช่วยกันวางแผนร่วมกันในการ
วางเป�าหมายพื� นฐานขั�นตํ�าเพื� อช่วยเหลือและสนับสนุนความพยายามของครูในช่วงปลายป�การ
ศึกษา

การจัดการเรียนที�มีความต่างของหลากหลายวัย - นักเรียนในระดับชั�นเดียวกันหรือห้องเรียน
เดียวกันส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน ในกรณีนี�ผลที�ตามมา คือ ครูที� ไป
เยี�ยมแต่ละชุมชนอาจต้องจัดกระบวนการเรียนด้วยการสอนกลุ่มนักเรียนที�มีอายุหรือระดับชั�น
ต่างกันในชั�นเรียนเดียวกัน 
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ป�จจัยด้านสิ�งแวดล้อม – นอกจากความท้าทายในการหาทําเลที�เหมาะสมแล้ว ยังมีป�จจัยด้าน
สิ�งแวดล้อมอื� น ๆ ที� ต้องพิจารณา เช่น ในประเทศไทย ฤดูฝนอาจเป�นอุปสรรคสาํคัญต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ โดยฝนอาจตกหนักทุกวันเป�น
เวลาหลายสัปดาห์ ในเดือนนั�น ๆ อาจจาํเป�นต้องจัดหาสถานที�ใหม่สาํหรับชั�นเรียนในชุมชน

การมีส่วนร่วมของชุมชน - สิ�งสาํคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ ความจาํเป�นในการรวม
สมาชิกในชุมชนหรือผู้นาํท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินการสอนในพื� นที� ชุมชน
ควรปรึกษาผู้ ใหญ่บ้านเพื� อขออนุญาตก่อนจัดการสอน และควรบอกให้สมาชิกทั�วไปในชุมชน
ได้รับรู ้ถึงสถานการณ์และได้รู ้สึกถึงการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามสิ�งนี�อาจเป�นความท้าทาย
ครั�งใหญ่สาํหรับศูนย์การเรียนรู ้ที�ความสัมพันธ์กับชุมชนในวงกว้างยังไม่ดีพอ บทเรียนสาํคัญ
จากประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ของ
จังหวัดตาก คือ ความจาํเป�นที�จะต้องสร้างความสัมพันธ์ล่วงหน้ากับชุมชนและรักษาความ
สัมพันธ์ไว้ให้ดี ไม่เพียงแต่เพื� อเกื� อหนุนความสัมพันธ์ซึ�งกันและกัน แต่ยังเป�นการวางรากฐาน
ด้านความร่วมมือในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย 

ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อนักเรียน - ศูนย์การเรียนรู ้ซึ�งมักเป�นช่วงเวลาที�ดีสาํหรับนักเรียน
อาจกลายเป�นช่วงเวลาที�ท้าทายสาํหรับนักเรียนได้ในบริบทที�ฉุกเฉิน ความกังวลและ
ความเครียดของนักเรียนอาจเพิ�มขึ�นจากการเข้าเรียน เนื� องจากนักเรียนต้องอยู่ห่างจาก
เพื� อนและเพื� อนร่วมชั�น เวลาติดต่อกับครูก็น้อยลง การเรียนก็ยากขึ�น ดังนั�นจึงจาํเป�นอย่าง
ยิ�งที�ครูต้องดูแลนักเรียนเป�นพิเศษในช่วงเวลาที�จัดการเรียนการสอนที�บ้านเหรือสถานที�ใน
ชุมชนที�จัดเตรียมไว้พื� อให้นักเรียนมีความเป�นอยู่ที�ดีและคอยติดตามสิ�งที�น่าสงสัยหรือป�ญหา
ต่าง ๆ ของนักเรียน

ความท้าทายของการจดักระบวนการเรยีนรูที้�บา้น
หรอืสถานที�ในชุมชนที�จดัเตรยีมไว้



ทางเลือกอื�น ๆ สาํหรบัการจดักระบวนการเรยีนรู้

ในช่วงการระบาดระลอก 2 และ 3 ของ COVID-19 ในจังหวัดตาก ทําให้ไม่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ได้ เนื� องจากมีข้อจาํกัดเพิ�มเติมในการเคลื� อนไหว
ระหว่างชุมชน ดังนั�นในช่วงเวลานี� ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ (MLCs) จาํเป�นต้องเลือกใช้วิธีการ
สอนแบบอื� นเพื� อให้เข้าถึงนักเรียนต่อไป - ได้แก่ การเรียนออนไลน์และการพิมพ์กระดาษทําการ
(worksheets) ต่อมาเมื� อสถานการณ์ COVID-19 เริ�มดีขึ�น ศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ (MLCs) ได้
เตรียมพร้อมเพื� อรองรับการเป�ดเรียนบางส่วนที�สามารถเป�ดได้ ซึ�งเกี�ยวข้องกับการวางระยะห่างทาง
สังคมในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู ้
และยังมีวิธีอื� น ๆ อีกมากมายที�สามารถสนับสนุนการเรียนรู ้ของนักเรียนได้ - แต่ละวิธีต่างมีทั�งข้อดี
และข้อเสียตามตารางที�แสดงไว้ด้านล่างนี� กรุณาพิจารณาอย่างถี�ถ้วนว่าวิธีการเรียนรู ้ใดเป�นวิธีที� เหมาะ
สมที�สุดสาํหรับนักเรียนและสถานการณ์ของคุณ

ศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติบางแห่ง (MLCs) ใช้โมเดลที�หลากหลายไปพร้อม ๆ กันเพื� อให้เกิดผลลัพธ์
สูงสุด - ตัวอย่างเช่น อาจมีการหมุนเวียนตารางการเรียนระหว่างการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง
ทางสังคมที�โรงเรียนไปพร้อม ๆ กับการเรียนออนไลน์ตอนเย็น หรือการใช้การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�
บ้านไปพร้อม ๆ กับการแจกใบงานที�พิมพ์ไว้สาํหรับการบ้าน
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การติดตามผล

การติดตามความคืบหน้าของการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายทอด
ความรู ้และกระบวนการได้ โดยการหาช่องทางสาํหรับความร่วมมือและช่วยเหลือซึ�งกันและกัน
เพื� อเอาชนะความท้าทายที�เกี�ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�
จัดเตรียมไว้

สิ�งที�ควรติดตามผลมีดังต่อไปนี�:

-การเข้าเรียนของนักเรียน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าเรียนในกระบวนการเรียนรู ้ที�
บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้และติดตามนักเรียนที�มีการขาดเรียนเป�นประจาํหรือ
เป�นเวลานาน โดยคํานึงถึงความเป�นไปได้ของป�ญหาการคุ้มครองเด็กที�อาจเกิดขึ�น เนื� องจาก
นักเรียนบางคนอาจกําลังเผชิญกับป�ญหานี�อยู่ที�บ้าน

 

การเรียนรู ้ของนักเรียน: แม้จะมีความท้าทายต่อสถานการณ์ที�มากขึ�นต่อการเรียนการสอน
ครูต้องพยายามติดตามระดับการเรียนรู ้ของนักเรียนเพื� อให้แน่ใจว่ารูปแบบทางเลือกสาํหรับ
การสอนให้ผลลัพธ์แก่นักเรียน นอกจากนี�การมอบหมายการบ้านและการให้คะแนนทุกสัปดาห์
ก็เป�นวิธีที�ดีในการตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจต่อหัวข้อที�สอนอย่างต่อเนื� อง อีกทั�งยัง
สามารถใช้แบบทดสอบและข้อสอบแบบไม่เป�นทางการในการวัดผลได้ นอกจากนี�ยังสามารถ
นําใช้วิธีการแบบเดิมมาใช้ได้ เช่น การสัมภาษณ์ การให้มีช่วงถามตอบ และการพูดคุยแลก
เปลี�ยนความคิดเห็นในกลุ่ม อีกทั�งยังสามารถขอให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียน โดยช่วงปลายป� หากครูไม่สามารถสอนครอบคลุมเนื� อหาทั�งหลักสูตร
ให้นักเรียนทําข้อสอบตามเฉพาะหัวข้อของเนื� อหาที�ได้เรียนมาในช่วงตลอดป�การศึกษา

สุขภาพจิตของครู: ควรมีการรายงานตัวเป�นประจาํระหว่างครูและเจ้าหน้าที� ที�จัดการเรียนการ
สอนที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ ในกรณีของจังหวัดตากมีการนัดประชุมทุก
เดือนกับอาจารย์ใหญ่ของศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ (MLCs) เพื� อรับข้อมูลอัปเดตจาก
แต่ละศูนย์การเรียนรู ้เกี�ยวกับความก้าวหน้าและความท้าทาย หากจาํเป�นต้องใช้ทางเลือกอื� น
ในการสอนในช่วงป�ดพื� นที� (lockdown) จะมีการประชุมบ่อยขึ�นเป�นประจาํทุกสัปดาห์

สถานการณ์ในท้องถิ�นและกฎระเบียบที�เปลี�ยนแปลง: ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎและข้อ
บังคับสามารถถูกปรับเปลี�ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจาํกัดการเคลื� อนไหวหรือจาํกัด
กิจกรรม ดังนั�นจึงจาํเป�นต้องติดตามกฎระเบียบที�เปลี�ยนแปลงและติดตามสถานการณ์ให้
กว้างขึ�นในกรณีของการจัดการเรียนการสอน จากนั�นศูนย์การเรียนรู ้จาํเป�นต้องทําการปรับ
เปลี�ยนแผนการตามสถานการณ์หรือกฎที�เปลี�ยนแปลงไป
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บทสง่ท้าย

สิ�งที�ช่วยให้ศูนย์การเรียนรู ้ (MLCs) องค์กรชุมชน (CBOs) และองค์กรไม่แสวงหากําไร
ต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัด
เตรียมไว้ของจังหวัดตากในป�การศึกษา 2563 - 2564 คือ ความร่วมมืออย่างต่อเนื� อง
ระหว่างศูนย์การเรียนรู ้และพันธมิตรทางการศึกษาด้วยกันตลอดทั�งป� โดยองค์กรด้านการ
ศึกษาและองค์กรหลักของศูนย์การเรียนรู ้เด็กข้ามชาติ (MLCs) ประชุมกันทุกเดือนเพื� อ
พิจารณาและทบทวนถึงความท้าทายและความสาํเร็จที� เกิดขึ�นจากเดือนที�แล้ว และทํางาน
ร่วมกันเพื� อหาวิธีการเพื� อเอาชนะความท้าทายที�เกิดขึ�น

การทํางานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ�งกันและกันในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยทําให้มั�นใจว่า
นักเรียนทุกคนยังคงได้รับโอกาสในการเรียนรู ้ต่อไป นอกจากนี�ยังมีการแบ่งป�นเนื� อหา
ข้อมูล และแนวคิด มีการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติร่วมกัน และมีการให้คําแนะนําเพื� อ
ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ โดยการทําเช่น
นี�จะทําให้เกิดการแบ่งป�นความรับผิดชอบและความสาํเร็จร่วมกัน

ในยามวิกฤตเช่นนี�ไม่ควรพยายามทําทุกอย่างฝ�ายเดียว แต่ควรติดต่อเพื� อนและพันธมิตรที�
สามารถช่วยเหลือได้ ด้วยความร่วมมือระหว่างกันและกัน งานที�ท้าทาย เช่น การจัด
กระบวนการเรียนรู ้ที�บ้านหรือสถานที�ในชุมชนที�จัดเตรียมไว้ อาจกลายเป�นงานที�สามารถ
รับมือได้และจัดการได้ดีและประสบความสาํเร็จมากยิ�งขึ�น
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