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การประชุมวิชาการแห่งชาติ 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ 
ระหว่างวันที่  24 – 26 พฤศจิกายน 2564 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) 
------------------------------------------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coroavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นตระกูลของไวรัสที่
ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจใน
ตะวันออกกลาง  โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นต้น  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนใน
มนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบการ
ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้นได้มีการระบาด
ไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรค COVID-19 
  ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แพร่กระจายตามคลัสเตอร์ต่างๆ เป็นวงกว้างจึงก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ทำให้ประชาคม   
ทั่วโลกต้องปรับวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal  โดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็น
จำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ใน
กลุ ่มเด็ก เนื ่องจากพบว่าการติดเชื ้อ COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย      
ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไปยัง
บุคคลในบ้าน  หากมีการเปิดเรียนมีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ย งต่อ
การสัมผัสเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ  กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงแนวทางการจัด    
การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน
สำหรับสถานศึกษาใน 3 รูปแบบ ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 1. การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)  2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air)  3. การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online)  ทั้งนี้ มาตราการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกัน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ  
  ในการนี้  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย  ตระหนักถึงความสำคัญ
การเรียนการสอนผ่านสื่อการสอนดังกล่าว  จึงได้มีการเปิดอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอน สุขศึกษา        
พลศึกษา และนันทนาการ  รวมถึงการประเมินผลการเรียนการสอน  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการนำเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้เพ่ือเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ เพ่ือลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกัน
ในที่เดียวกันจานวนมาก และเป็นการสร้างคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาใหม่  

 
แผนการปฏิบัติการ  

1. จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ในระหว่างการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564   
เรื่อง  ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ เพ่ือวิถีชีวิตใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ 

2. จัดทำวารสารทางวิชาการจำนวน 2 ฉบับต่อปี ที่มีสาระองค์ความรู้สู่การปฎิบัติจากการประชุมวิชาการ
แห่งชาติ  โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยทั้งที่นำเสนอต่อที่ประชุมและที่สอนอยู่  และจากวิทยากรในรูป
วารสารและซีดีรอม 
    3. ส่งมอบองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการแห่งชาติแก่สมาชิกและสถานศึกษาหลัก และรองในทุกระดับที่
เกี่ยวข้องทั้งท่ีเข้าร่วมการประชุม และไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

4. เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลในเว็บไฃด์ของสมาคมฯ TAHPER.or.th 
5. บูรณาการผลของการประชุมสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงจะ

นำเสนอข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะ
ร่วมกันชี้แจงเชิงวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมดังเช่นที่เคยนำเสนอการเพ่ิมชั่วโมงการเรียนพลศึกษาที่มีผล
ต่อการปฏิบัติมาแล้ว 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
กิจกรรมหลัก จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ  เรื่อง ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา 

และนันทนาการ เพ่ือชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ   
ระหว่างวันที่  24 – 26 พฤศจิกายน  2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) 

  
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจถึงวงจรการเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ และสามารถนำไปสร้างเสริม
ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา มีสุขภาวะที่ดี 
 
คณะกรรมการดำเนินการ 

  1.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  โสมประยูร     ที่ปรึกษา 
  2.  ศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์  ธาณีรัตน์     ที่ปรึกษา 
  3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ กาญจนกิจ     ที่ปรึกษา 
  4.  รองศาสตราจารย์ฟอง  เกิดแก้ว     ที่ปรึกษา 
  5.  รองศาสตราจารย์จันทร์  ผ่องศรี     ที่ปรึกษา 
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  6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อัตชู     ที่ปรึกษา 
  7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร  สมาหิโต     ที่ปรึกษา 
  8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี  บุญชัย     ที่ปรึกษา 
  9.  ดร.ศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ      ที่ปรึกษา 
10.  ดร.สันติภาพ  เตชะวณิช      ที่ปรึกษา 
11.  ดร.จรวยพร  ธรณินทร์      ที่ปรึกษา 
12.  ดร.สุวัตร  สิทธิหล่อ       ที่ปรึกษา 
13.  อาจารย์พิพิธพร  แก้วมุกดา      ที่ปรึกษา 
14.  อาจารย์วิจิตร  เกตุแก้ว      ที่ปรึกษา 
15.  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ที่ปรึกษา 
 16.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม  นายกสมาคม 
 17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์         อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก 
 18.  รองศาสตราจารย์อุดร  รัตนภักดิ์   อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน 
 19.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
 20.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์  ประธานฝ่ายวิชาการพลศึกษา 
 21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์ ประธานฝ่ายวิชาการสุขศึกษา 
 22.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจะพจน์  ประธานฝ่ายวิชาการนันทนาการ 
 23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย  ประธานฝา่ยวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 24.  อาจารย์วงศ์พัทธ์  ลัดดาดาพันธ์   ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
 25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ 
 26.  อาจารย์อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม   ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
 27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย ์  กรรมการ 
 29.  อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม  กรรมการ 
 30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม  กรรมการ 
 31.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์  เหรัญญิก 
 32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล  เลขาธิการ 
 33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด  รองเลขาธิการ และนายทะเบียน 
 34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  รองเลขาธิการ และสาราณียกร 
 35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์  ประธานอนุกรรมการประจำภาคเหนือ 
 36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก 

 37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลยีว  จูพันทะ   ประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ 
 38.  รองศาสตราจารย์ สุเมธ  พรมอินทร์   ประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ 
 39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ดาราศักดิ์  ประธานอนุกรรมการ 
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       ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร  ประธานอนุกรรมการ 
       ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 41.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  ประธานอนุกรรมการประจำภาคกลาง 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   1. ดร.เลอภพ  โสรัตน ์     ประธานกรรมการ 
   2. ดร.จำลอง  อนันตสุข     รองประธาน 
   3. นายวอน  อ่อนวงค์     กรรมการ 
   4. นายภานพ  ใจเกื้อ     กรรมการ 
   5. นายพิจิตร  กาญจนกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 


