ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
คําแนะนําทัวไปสําหรับผูป้ กครอง
1. เปิ ดใจ ยอมรับว่าการเรียนออนไลน์ของลูกเป็ นสิงจําเป็ นทีหลีกเลียงไม่ได้ พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส
มองด้านดีว่าการเรียนออนไลน์อาจช่วยพัฒนาทักษะไอทีของลูก และช่วยให้ลูกไม่เสียโอกาสการเรียนรู ้
ในขณะเดียวกันควรเตรียมใจว่าพ่อแม่ตอ้ งเหนื อยมากขึน เพราะต้องช่วยกํากับดูแล ช่วยครูสอน ช่วยลูกเรียน
นันคือพ่อแม่ตอ้ งเรียนไปพร้อมกันกับลูก

2. รีบแจ้งทางโรงเรียนและคุณครูประจําชันให้ทราบโดยเร็ว เมือมีขอ้ จํากัดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทีทําให้ไม่สามารถจัดเตรียมการเรียนออนไลน์ให้ลูกได้ เพือทางโรงเรียนจะได้ช่วยหาแนวทางอืนในการช่วยให้เด็กได้เรียน

3. เมือพร้อมให้ลูกเรียนออนไลน์ พ่อแม่ควรเรียนรูว้ ิธีการใช้เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ทีลูกจําเป็ นต้องใช้
ในการเรียนออนไลน์

4. จัดห้องหรือสถานทีทีจะให้ลูกนังเรียนให้เหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวน ไม่พลุกพล่าน ไม่มีสิงเร้าทีจะทําให้ลกู ว่อกแว่ก
หากเป็ นไปได้แยกไม่ให้น้องมารบกวนพี หรือพีไปรบกวนน้อง ขอความร่วมมือผูใ้ หญ่ในบ้านไม่ให้มาชวนคุย หรือคอยส่งนํา
ส่งขนมระหว่างทีลูกกําลังเรียน

5. จัดตารางเวลาสําหรับทํากิจวัตรประจําวัน เช่น ตืนนอน รับประทานอาหาร พักผ่อน เล่น ออกกําลังกาย เข้านอน ฯลฯ
ให้ใกล้เคียงกับตารางเวลาในช่วงปกติทีลูกไปโรงเรียนเท่าทีเป็ นไปได้

6. ศึกษาวิธีการตังค่าการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ ต โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (parental control)
เพือป้ องกันไม่ให้ลูกแอบเข้าเว็บไซต์ทไม่
ี เหมาะสม เล่นเกม หรือดูยูทูบ ระหว่างการเรียนออนไลน์

7. พูดคุยกับลูกถึงสิงทีได้เรียนในแต่ละวัน ช่วยทบทวน ตรวจทานงานทีได้รบั มอบหมาย หรือการบ้าน
8. ผูใ้ หญ่ในครอบครัวควรช่วยเหลือกัน อย่าผลักภาระในการช่วยลูกเรียนออนไลน์ให้เป็ นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ ง
เพราะงานนี เป็ นงานทีหนัก ท้าทาย และกระตุน้ ให้เกิดความเครียดได้งา่ ย

9. อย่าละเลยการทํากิจกรรม “ออฟไลน์” ร่วมกันกับลูก เช่น อ่านนิทาน ร้องเพลง เต้นรํา วาดรูป ทํางานศิลปะประดิษฐ์สิงของ
ทําอาหาร ทํางานบ้าน ปลูกต้นไม้ เลียงสัตว์ ฯลฯ ผูป้ กครองควรตระหนักว่า การเรียนรูข้ องลูกๆ ยังสามารถเกิดขึนได้มาก
จากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตทีลูกได้สมั ผัสในแต่ละวัน

10. ติดต่อกับผูป้ กครองของเพือนลูก และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ตังกลุ่มผูป้ กครองเพือช่วยเหลือกันในการจัดการเรียน การทํางาน
เพราะหลายๆ ครอบครัวอาจประสบปั ญหาเช่นเดียวกัน

11. ร่วมมือกับคุณครู ติดต่อพูดคุยกับคุณครูอย่างสมําเสมอ เพือรับทราบเนื อหาทีลูกต้องเรียน งานทีลูกต้องทําส่ง
แผนการสอนของครู และสิงทีคุณครูตอ้ งการให้ผปู้ กครองช่วย

12. บอกกับตัวเองให้ได้วา่ ลูกไม่จาํ เป็ นต้องได้ความรูเ้ ต็มที หรือได้ทุกสิงทุกอย่างจากการเรียนออนไลน์ ทักษะอืนๆ
ทีจําเป็ นต่อพัฒนาการของเด็กหลายอย่างไม่สามารถเกิดขึนได้จากการเรียนออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว พ่อแม่จึงไม่ควรจริงจัง
เครียด หรือวิตกกังวลมากเกินไป การเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เป็ นเพียงมาตรการเสริมชัวคราว
เมือโรงเรียนไม่สามารถจัดการรียนการสอนได้ตามปกติเท่านัน

13. หมันสํารวจอารมณ์ และระดับความเครียดของตัวเอง พึงระลึกว่าหากพ่อแม่หงุดหงิด เครียด หรือใส่อารมณ์กบั ลูก
ขณะกํากับลูกระหว่างทีเขากําลังเรียนออนไลน์ ย่อมไม่เป็ นผลดีต่อการเรียนรูข้ องเขา หากรูต้ วั ว่าตัวเองอารมณ์ยงั ไม่พร้อม
พ่อแม่ไม่ควรกดดันตัวเองให้ช่วยลูกเรียนออนไลน์ ความรูท้ ีลูกมีเพิมขึนอาจไม่คุม้ กับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูกทีจะเสียไป

คําแนะนําทัวไปสําหรับครูและโรงเรียน
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

สําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก การเรียนการสอนแบบออนไลน์ยงั ไม่สามารถทดแทนการสอนโดยครูตามปกติได้ทงหมด
ั
สํารวจความพร้อม ด้าน ก่อนจัดการสอนออนไลน์ ได้แก่ ความพร้อมของโรงเรียนและตัวคุณครู ความพร้อมของ
ตัวนักเรียน และ ความพร้อมของผูป้ กครอง ความพร้อมทัง ด้านนี เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้การจัดการเรียนรูผ้ ่านสือ
ออนไลน์ประสบความสําเร็จ
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า นักเรียนและผูป้ กครองแต่ละครอบครัวมีขอ้ จํากัดในการเรียนรูแ้ บบออนไลน์เสมอไม่มากก็น้อย
หากเป็ นไปได้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูประจําชันควรได้มีโอกาสเยียมบ้านของนักเรียนในความรับผิดชอบทุกคน
ก่อนหรือระหว่างการจัดการสอนออนไลน์ เพือสํารวจและรับฟั งปั ญหาอุปสรรคของผูป้ กครองและนักเรียน ทีมีจากการ
เรียนออนไลน์
มีความชัดเจนในสิงทีคุณครูตอ้ งการให้ผปู้ กครองช่วย แต่ไม่ควรเรียกร้อง หรือคาดหวังให้ผปู ้ กครองต้องทําหน้าที
ช่วยสอนมากเกินไป พยายามเข้าใจและยอมรับข้อจํากัดของผูป้ กครองบางครอบครัว
มีช่องทางช่วยเหลือนักเรียนทีไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เช่น การจัดให้เด็กกลุ่มนี ได้ไปเรียนเป็ นกลุ่มเล็กๆ
กับครูทีโรงเรียน
พูดคุยกับผูป้ กครองเพือหาแนวทางการจัดการเรียน การประเมินทีเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวร่วมกัน
ก่อนวางแผนการเรียน/จัดเนื อหา โดยทีเนือหาควรเหมาะสมกับการทําด้วยตนเองของนักเรียน หรือหากต้องมีพ่อแม่ช่วย
ควรมีปริมาณและความยากง่าย ทีเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูป้ กครองและบริบทของครอบครัว
ควรมีตวั อย่าง วิธีการสอน และคําแนะนําแก่ผปู้ กครอง หากจําเป็ นต้องให้ผปู ้ กครองช่วยสอน
จัดวิธีการเรียนทีเหมาะสมกับโอกาสในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ของนักเรียน โดยอาจผสมกันทังการเรียนในห้องเรียน
และการเรียนผ่านสือต่างๆ ทังออนไลน์หรือออฟไลน์ ผ่านสมุด หนังสือเรียน แบบฝึ กหัด หรือใบงาน
ทีโรงเรียนส่งให้ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์
การสอนออนไลน์ทีมีลกั ษณะโต้ตอบกัน หรือสือสารสองทาง (interactive teaching) ช่วยสนับสนุ นการเรียนรูข้ องนักเรียน
ได้ดีกว่าการใช้วธิ ีเปิ ดวิดีโอการสอนให้นักเรียนดูเพียงอย่างเดียว ซึงตัวอย่างสือทีเหมาะสมตามวัยของนักเรียน
และแอปพลิเคชันทางการศึกษาต่างๆ สามารถศึกษาเพิมเติมได้ทาง
http://www.thai-dbp.org/downloads/articles/ArticleThaiDBPNo44.pdf
ระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ควรมีความเหมาะสมกับอายุของนักเรียน โดยนักเรียนอายุ 3-5 ปี ควรเรียนประมาณ 060 นาที/วัน นักเรียนอายุ 6-9 ปี ควรเรียนประมาณ 90-120 นาที/วัน นักเรียนอายุ 10-12 ปี ควรเรียนประมาณ
120-180 นาที/วัน และ นักเรียนอายุ 13-18 ปี ควรเรียนประมาณ 180-240 นาที/วัน
งานทีมอบหมายให้นักเรียนทํา ควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์ ( ชัวโมงต่อวัน)
จัดเวทีให้ผปู ้ กครองแต่ละห้องเรียน แต่ละระดับชัน มาแลกเปลียนเทคนิควิธีจดั การให้การเรียนออนไลน์ ของลูกเป็ นไป
อย่างราบรืน
ครูควรได้รบั การสนับสนุ นอุปกรณ์ และได้รบั การอบรมทักษะการจัดการเรียนทางไกลหรือออนไลน์อย่างสมําเสมอ

ตารางคําแนะนําการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แยกตามวัยของเด็ก
วัยเด็กเล็ก
อนุบาล
อายุ 3-5 ปี

คําแนะนํา

วัยเด็กโต
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาตอน
ตอนต้น
ปลาย
อายุ 6-9 ปี
อายุ -12 ปี

วัยรุ่น
มัธยมศึกษา
อายุ13-18 ปี

ระยะเวลาการเรียน
ต่อวัน ไม่ควรเกิน (ชัวโมง)
ระยะเวลาการเรียน
ต่อคาบ ไม่ควรเกิน (นาที)
ระดับของการดูแล
(level of supervision)
มีกิจกรรมทีต้องมีการเคลือนไหว
ระหว่างเรียน
สัดส่วนการบรรยาย

-

ต่อ

การทํากิจกรรม/แบบฝึ กหัด
ลักษณะการสอนทีมีการโต้ตอบ หรือ
สือสารสองทาง (interactive teaching)

รายนามผูเ้ ขียน
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
รศ.นพ.วีระศักดิ ชลไชยะ
ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้ า
ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ
อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยูส่ ุข

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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