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บทคัดย่อ

รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไตรมาสสุดท้าย กล่าวคือช่วง ๓ เดือนสุดท้ายของ พ.ศ.
๒๕๖๔ ควรปรับใช้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุง่ ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการทุกรูปแบบ ประสานงาน
และให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการที่รัฐบาลออกประกาศ ก�ำหนดให้ทุกองค์กรถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด บุคลากรและนิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน
ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่ององค์กร การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ควรใช้รปู แบบ
ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะรวมกลุ่มระหว่างการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และ
การลดความเสีย่ งทีจ่ ะรับเชือ้ หรือแพร่เชือ้ ทัง้ นี้ การเรียนการสอนออนไลน์สร้างโอกาสการศึกษามิตใิ หม่
ด้านการลดต้นทุนของผู้เรียนทุกระดับ สามารถด�ำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบออนไลน์
เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ให้นิสิตเกิดความรู้เชิงวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ โดยจัดได้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาเขต
ระดับวิทยาลัยสงฆ์ ระดับรายวิชา และระดับโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมากในช่วงระยะเวลา ๒ ปี
สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีความเสมือนจริงมากขึน้ ทุกขณะ
โดยอาจเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ในหลากหลายสาขาอาชีพ นับว่าเป็นผลผลิตด้านนวัตกรรม
ยุคโควิด-19 ที่เป็นรูปธรรมเชิงการพัฒนาจากวิกฤติเป็นโอกาสอย่างแท้จริง
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Abstract
The last three months of 2021, or the last quarter of the Sangha University
administration model, should embrace a new approach to public administration.
Make it a point to respond to a variety of service recipients. To develop trust in the
organization, coordinate and deliver online services in accordance with government
regulations requiring all organizations to rigorously adhere to personnel and students
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University must be vaccinated according to
international standards. To prevent meeting in groups during the course class
exchange and reduce the risk of becoming infected or spreading the illness, it is
recommended to utilize an online format for teaching and learning management
at all levels. In this regard, online teaching opens up new educational possibilities
and lowers costs for students at all levels, allowing them to organize extracurricular
activities online and develop teaching potential by providing students with academic
knowledge from qualified speakers on topics of interest, which can be arranged at
the university, faculty, and course levels. At the monastic college level, there is
a campus level, a course level, and a project level. In accordance with the trend
of constructing extremely efficient technology systems, this method has been quite
popular during the last two years. Every day, there is more virtual reality that can
play the role of humans in a variety of occupations. In the Covid-19 era, it is seen as
a product of innovation. A great opportunity has emerged as a result of the crisis.

Keywords : form ; Administration ; Monastic University, quarter
บทน�ำ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ส่งผลกระทบในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ทั้งในระดับนานาชาติและระดับ
ประเทศ วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง กระทบกับการ
จ้างงาน โดยเฉพาะใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายทีอ่ าจต้องมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ที่จ�ำเป็นต้องมีสมรรถนะที่หลากหลาย ทิศทางการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
จึงต้องเน้นพัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะสูง สามารถพัฒนาเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมในยุค

28.

(

362-374).indd 363

23/12/2564 16:04:59

364

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้ การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลีย่ นมุง่ เน้นการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและงานอาชีพ ทักษะ
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท�ำงานร่วมกัน
ทักษะการบริหารจัดการบุคคล1
การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19 ของประเทศไทยที่มีการใช้สื่อ เพื่อการรณรงค์ที่
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การใช้เพลงแปลงที่น�ำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาด
โควิด-๑๙ การใช้สื่อบุคคล ทั้งที่เป็นทางการผ่านรูปแบบโฆษกของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
(ศบค.) และการใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีบทบาทส�ำคัญ ต่อการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในชุมชน การใช้คำ� ขวัญและสัญลักษณ์ในการสือ่ สาร เพือ่ การณรงค์ทวี่ า่ “อยูบ่ า้ น
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การใช้สื่ออินโฟกราฟิก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน
ซึ่งการเลือกใช้สื่อทุกประเภทของรัฐบาลไทย น�ำไปสู่การป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดี
ระดับหนึ่ง2
บทความนี้ต้องการน�ำเสนอสถานการณ์การแพร่ระราดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
ทัง้ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่ โลก รายงานผลการฉีดวัดซีนของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทุกองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไตรมาสสุดท้ายของ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๔ โดยเป็นช่วงส�ำคัญของกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ และพิธี
ประสาทปริญญาบัตรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะได้
สังเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

1

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก�ำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑”, วารสารเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔) : ๑๓.
2
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์, “สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙ ของ
ประเทศไทย”, วารสารเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร.พระนคร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๗๗.
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สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

ส�ำนักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ได้ออกประกาศเป็นทางการพบโรคปอดอักเสบ
ไม่ทราบสาเหตุ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสระบาดแห่งศตวรรษ ต่อมาวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (CORONAVIRUS PANDEMIC) ซึ่ง ยุโรป (อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน)
สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา (บราซิล) รัสเซีย อินเดีย แอฟริกาใต้ ได้ทยอยเป็นศูนย์กลางการระบาด
และเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องหรือระลอกใหม่ ซึ่งพบว่าการเกิดวิกฤติกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-๑๙
เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้สภาพของอากาศที่หนาวเย็นในทวีปยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อการระบาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน3
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของไทย ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ หลังพบผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-๑๙ รายใหม่อกี
๖,๙๐๑ ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖,๗๕๗ ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจ�ำ ๑๔๔ ราย ท�ำให้มี
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ ๒,๐๔๔,๑๒๕ ราย ไม่รวม ATK อีก ๒,๑๐๖ ราย สะสม
๓๑๖,๐๔๗ ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยวัน ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ มีผู้เสียชีวิต
เพิ่มอีก ๕๕ ราย ท�ำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔ มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง
๒๐,๑๖๐ รายแล้ว ขณะทีภ่ าพรวมของการเสียชีวติ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีผเู้ สียชีวติ รวม ๒๐,๒๕๔
รายแล้ว นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผูท้ กี่ ำ� ลังรักษาตัวอยู่ ๙๐,๖๗๒ ราย กลุม่ คนไข้อาการหนักทีม่ อี าการ
ปอดอักเสบที่น่าวิตก ๑,๗๔๒ ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก ๔๐๖ ราย อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ที่
หายป่วยกลับบ้านแล้ว ๗,๕๕๖ ราย หายป่วยสะสมตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑,๙๐๕,๗๗๓ ราย
ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่เพิ่ม ๖,๙๐๑ ราย ท�ำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว
๒,๐๑๕,๒๖๒ ราย ส�ำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ สรุปจ�ำนวนการได้รบั วัคซีนสะสม จ�ำนวน
การได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๘๖,๐๗๑,๕๐๗ โดส
ใน ๗๗ จังหวัด แบ่งเป็น จ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ ๑ สะสม : ๔๕,๗๐๐,๐๓๖ ราย จ�ำนวนผู้ได้รับ
3

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา : https://bit.ly/3FwZJNj, [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔]
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วัคซีน เข็มที่ ๒ สะสม : ๓๗,๕๒๗,๒๙๕ ราย และจ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ ๓ สะสม : ๒,๘๔๔,๑๗๖
ราย4
ส�ำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทั่วโลกปัจจุบัน ภาพที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔) และสถานการณ์ทั่วโลก5

ภาพที่ ๑ ที่มา : https://bit.ly/3nrrG2D

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19)

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นแนวคิดพื้นฐานของการ
บริหารจัดการภาครัฐ น�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกภาครัฐ ดังนี้
๑. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
๒. ลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน
๓. การก�ำหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด�ำเนินงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล
๔. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบ
คุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท�ำงานได้ตามวัตถุประสงค์
๕. การเปิดกว้างต่อแนวคิดการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภาคเอกชน

4

กรุงเทพธุรกิจ, ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม ๖,๙๐๑ ราย ตาย ๕๕ ราย ATK อีก ๒,๑๐๖ ราย,
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.
5
กรมควบคุมโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://bit.ly/3nrrG2D,
[๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔]
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ฉะนัน้ ภาครัฐต้องทบทวนตัวเองว่าสิง่ ใดควรด�ำเนินการ และสิง่ ใดควรมอบให้เอกชนด�ำเนินการ6
ต้นแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด-๑๙ ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรไว้ ๔ ด้าน ได้แก่
๑. การสรรหาและคัดเลือกกับสังคมผู้สูงอายุและแรงงานสูงอายุ
๒. การรักษาและสร้างความผูกพันกับการสร้างระบบนิเวศน์ของความสัมพันธ์ภายในองค์กร
๓. การฝึกอบรมและพัฒนากับทักษะแห่งความเป็นจริง
๔. การสร้างแรงจูงใจกับการบูรณาการความเป็นอยู่ที่ดีในงาน เพื่อเปิดมุมมองและเป็นแนวทาง
ให้องค์กรต่าง ๆ น�ำต้นแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวและบรรลุผลส�ำเร็จทัง้ การอยูร่ อด อยูร่ ว่ ม และอยูอ่ ย่างมีความหมายบนโลก
ยุคโควิด-๑๙7
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านความเสี่ยงทางการศึกษาและการเรียน
การสอน
๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ
๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านวัคซีน
๔. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเงินการคลัง
๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน
๖. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านบริการสาธารณะ
๗. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านมาตรการการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙8
6

ทิพาวดี เมฆสวรรค์, “การปฏิรูปภาคราชการสู่สภาพที่พึงปรารถนา: ทําอย่างไร ใครรับผิดชอบ”, วารสาร
ข้าราชการ, ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๐) : ๔๓.
7
นพรัตน์ เผ่าพัฒน์, “โอกาสและความท้าทายในยุคหลังโควิด-๑๙ กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน”, วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๒๕.
8
นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ และอมเรศ กลิ่นบัวแก้ว, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไทยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”, วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘ (สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๒๗-๒๘.
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กรณีการจัดการการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (Covid-19) ของจังหวัดปทุมธานี ยึดหลัก
นโยบายและค�ำสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นหลัก ซึ่งด�ำเนินการภายใต้มาตรการทาง
กฎหมาย และมาตรการด้านสาธารณสุข เน้นการค้นหาผู้ติดเชื้อ การตรวจสอบ ควบคุม และดูแล
สถานที่ ประกาศปิดหรือสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย การตั้งจุดคัดกรองเพื่อจ�ำกัดการน�ำเชื้อเข้าใน
พื้นที่ การท�ำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และค�ำแนะน�ำประชาชนในพืน้ ที่ เกีย่ วกับวิธปี อ้ งกันโรคทีถ่ กู ต้อง และการจัดตัง้ ทีมงานด�ำเนินงานควบคุม
และป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม ระบบการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่
(Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เกิดจากการด�ำเนินงานร่วมกับแบบบูรณาการในหลายภาคส่วน
ซึง่ จะมีความแตกต่างกันไปตามพืน้ ที่ แต่ทงั้ หมดอยูภ่ ายใต้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ
ด�ำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายหรือค�ำสั่ง การเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน ทั้งระดับบุคลากร ความรู้
ทางวิชาการ และการท�ำแผนรับมือภายในหน่วยงาน9
ดังนัน้ ข้อเสนอแนวทางการรับมือตามหลักสากลและตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรม คือ การน�ำหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
๑) สัมมาทิฏฐิ คือ สร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาด
๒) สัมมาสังกัปปะ คือ เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเข้าใจในแผน
๓) สัมมาวาจา คือ แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง
๔) สัมมากัมมันตะ คือ การท�ำกิจกรรมช่วยเหลือเยียวยาด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ
๕) สัมมาอาชีวะ คือ ส่งเสริมให้ประชาชน/กลุ่มเสี่ยง สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
๖) สัมมาวายามะ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณะปรับปรุง
๗) สัมมาสติ คือ การสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ประชาชน ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกลุม่ ผูป้ ว่ ยผูเ้ สียชีวติ
ครอบครัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
๘) สัมมาสมาธิ คือ การบูรณาการแผนงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือในอนาคต สามารถน�ำมาบูรณาการประยุกต์
ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในวิถีของความเป็นเมืองพุทธ เป็นหลัก
9

กัณฑ์ณวริษฐ์ สืบศักดิ์, “การศึกษาระบบการบริหารการจัดการภาวะวิกฤตและรูปแบบการจัดการโรคอุบัติ
ใหม่ (Covid-19) ในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคมกันยายน ๒๕๖๔) : ๔๘๖.
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การปฏิบัติทั้ง ๓ ประการ ที่สามารถย่อให้เข้าใจได้ง่าย ได้แก่ (๑) สนใจ ติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ (๒) เข้าใจ และปฏิบัติอย่างเหมาะสม (๓) ดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคม
ที่เป็นความรอบรู้รอบคอบและค�ำนึงถึงคนรอบข้าง10

ประกาศและค�ำสั่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙

รัฐบาลเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารควบคุมสถานศึกษาในข้อ ๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จ�ำแนกตามพื้นที่สถานการณ์
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงสถาบันกวดวิชา
ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท�ำกิจกรรม
ใด ๆ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมากได้ โดยให้ผแู้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาความจ�ำเป็น
และการด�ำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่ และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้มีมาตรการก�ำกับกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขที่เคร่งครัดและรัดกุม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด โดยมีผลในเช้าวันที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป11 เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
ด�ำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลก�ำหนดให้โดยเคร่งครัด
ต่อมา ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรือ่ ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการเปิดท�ำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖
เห็นว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลาย
ในทางที่ดีขึ้น กอปรกับผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) มากกว่าร้อยละ ๙๐ ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการเปิดท�ำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖
เป็นแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
10

พระมหาสุริยะ มทฺทโว, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางการรับมือปัญหาโรคระบาด
COVID-๑๙”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) : ๓๒๓.
11
“ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)”, ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๘, (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) : ๔.
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๑. ให้ผบู้ ริหาร บุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวน
บุคลากร ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ
๒. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ให้นสิ ติ เข้า
เรียนในพื้นที่ (Onsite) ดังนี้
๑) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ร้อย
ละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่สถานการณ์
		 ๒) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทุกสาขาวิชา
ร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่สถานการณ์ปกติ
๓) ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕
ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่สถานการณ์ปกติ
๓. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัด
ที่มา : https://1th.me/K1YT2
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ด�ำเนินการในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๒๕
ของจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนงานที่รับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร
๔. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท�ำการของสถาบันการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุม
และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น12
เมือ่ พิจารณาตามประกาศนีอ้ าจวิเคราะห์ได้วา่ สถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา น�ำมาสู่การพิจารณาปรับแนวทางการรับจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
อย่างฉับพลัน

12

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรือ่ ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการเปิดท�ำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖, https://bit.ly/3ntanys
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๑. การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
หลังจากรัฐบาลออกประกาศเปิดประเทศ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๔ ทุกระดับทัว่ ประเทศ โดยก�ำหนดให้พนื้ ทีพ่ จิ ารณาถึงความปลอดภัยว่า ควรจัดการ
เรียนการสอนในสถานที่ หรือควรจัดด้วยระบบออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงพิจารณาอนุมัติแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้
		 ๑) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่
สถานการณ์
		 ๒) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่
สถานการณ์ปกติ
		 ๓) ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวนนิสิต ในพื้นที่สถานการณ์ปกติ
ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกันโดยมีแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, google Meet,
Line เพือ่ วางแผนการด�ำเนินงานในการติดต่อสือ่ สารกัน และเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเรียนบริหาร
จัดการศึกษาในรูปการสอนออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ถือเป็นอีกเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา13 ยุคนีซ้ งึ่ ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
สถาบันการศึกษาทุกระดับ
๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมด้วยระบบออนไลน์
การสัมมนายุคโควิดด�ำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ทั้งที่เป็นภาควิชาการและภาค
ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภาระงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและตอบรับต่อพันธกิจของการจัดการศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การพัฒนาคุณภาพวารสาร
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ และ ฐาน ๒” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป และบรรณาธิการ วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” (TCI ฐาน ๑) ขึ้นในวันพุธ
ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
13

ศิตา ประสานสุข และศันสนีย์ จะสุวรรณ์, “การบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19”, การประชุมวิชาการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔, วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔, หน้า ๑๑๓๒.

28.

(

362-374).indd 371

23/12/2564 16:05:01

372

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ถือเป็นการแสดงบทบาทการพัฒนาวิชาการของวิทยาลัยสงฆ์
เพชรบุรี ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือข่าย และที่ส�ำคัญถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร
๓. การปฏิบัติธรรมประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือถึงทุกส่วนงานลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๔ ว่า นิสติ ในสังกัดต้องยืน่ ค�ำร้องขอเข้าร่วมโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๖๔ ผ่านระบบการปฏิบตั ธิ รรม ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบด้านกิจการนิสติ ต้องแนะน�ำ
การด�ำเนินการกรอกข้อมูล ก�ำหนดการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านระบบ โดยให้ระบุ วัน และ
สถานที่ ทีป่ ฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานในกรณี Onsite ผ่านระบบการปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการสืบค้นและความถูกต้องของข้อมูล

สรุป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องบริหารจัดหารจัดการตามสถานการณ์อย่างมี
เอกภาพ ด้วยการปรับใช้ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ทีม่ งุ่ ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการทุกรูปแบบ
ซึง่ นิยมติดต่อประสานงานและให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการทีร่ ฐั บาลออกประกาศ บังคับ
ให้ทุกองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้มาตรฐาน
สากล เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่ององค์กร และบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนงานและการออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นต่อนิสิตทุกระดับ ทั้งนี้ ควรมอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเหมาะสม ที่สามารถเอื้อต่อการขับเคลื่อนภาระงาน โดยต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ต่อตนเองและผู้อื่น
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับควรใช้รูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะรวมกลุ่มกัน
ระหว่างการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และการลดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อหรือแพร่เชื้อ
ทัง้ นี้ การเรียนการสอนออนไลน์จะสร้างโอกาสการศึกษามิตใิ หม่ กล่าวคือลดต้นทุนในกระบวนการศึกษา
ทั้งหมด แต่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมคือ “ส�ำเร็จการศึกษา” ภายใต้การท�ำความเข้าใจต่อผู้เรียนใหม่ว่า
การเข้าถึงองค์ความรู้ยุคนี้สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ ทั้งยังมี
ความลึกซึง้ ในประเด็นทีส่ นใจ ซึง่ ทัง้ หมดถูกเชือ่ มโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตทัว่ โลก ทีม่ ภี าษาหลากหลาย
ในผู้สนใจศึกษาได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
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ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบออนไลน์ เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ให้นิสิตเกิดความรู้เชิงวิชาการจากวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ โดยจัดได้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาเขต ระดับวิทยาลัยสงฆ์ ระดับรายวิชา และระดับโครงการ
ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมากในช่วงระยะเวลา ๒ ปี ที่ด�ำเนินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งผู้จัด
และผู้เข้าร่วมต่างให้ข้อเสนอแนะว่า สะดวก ประหยัด ได้รับข้อมูลเชิงวิชาการ ตามขอบเขตและ
เจตนารมณ์ของการด�ำเนินการทีน่ า่ พอใจ และวิเคราะห์วา่ หากแม้สถานการณ์การศึกษาเข้าสูภ่ าวะปกติ
แต่ความนิยมของผู้เรียนจะโน้มเอียงไปตามระบบออนไลน์ สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสมือนจริงมากขึ้นทุกขณะ โดยอาจเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์
ในหลากหลายสาขาอาชีพ นับว่าเป็นผลผลิตด้านนวัตกรรมยุคโควิด-๑๙ ที่เป็นรูปธรรมเชิงการพัฒนา
จากวิกฤติเป็นโอกาสอย่างแท้จริง
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