
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
ค าน า 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยและทั่วโลก โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุด
ไม่ได้ ปรับเพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมิน งดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น เรียนจากการออกแบบการเรียนการสอนที่
ส่วนกลางสนับสนุน ๘๐% เรียนจากการออกแบบของโรงเรียน ๒๐% หรือมากกว่า และได้ประกาศให้
โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมกันในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้
ก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดได้
เลือกและปรับใช้นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ จึงได้จัดท าเอกสารสรุปรูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสอดคล้องกั บแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐบาล และตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๒๐๑๙ ของจังหวัดสกลนคร
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

 
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ วันเปิดภาคเรียน ( 1 กรกฎาคม 2563) 
 

****************************************************************** 

๑. ความเป็นมา 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยและท่ัวโลก โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ปรับเพ่ิมเวลา
พัก ลดการประเมิน งดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น เรียนจากการออกแบบการเรียนการสอนที่ส่วนกลางสนับสนุน ๘๐% 
เรียนจากการออกแบบของโรงเรียน ๒๐% หรือมากกว่า และได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมกันในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดได้เลือกและปรับใช้นั้น 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ จึงได้จัดท าเอกสารสรุปรูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และตามประกาศ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๒๐๑๙ ของจังหวัดสกลนครต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียน 

การสอนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ประเมินผล และด าเนินการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 

3. ขัน้ตอนด าเนินการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนด าเนินการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่าจะใช้แบบใดตามล าดับ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนต้องประเมินความพร้อมของตนเองในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563  ตามแนวทาง ดังนี้ 
     1.1 ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแบบ
ประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (เอกสารภาคผนวก) โดยผลการประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

สีเขียว    หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
สีเหลือง  หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด 
สีแดง    หมายถึง  โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ า 
      1.2 ในกรณีที่โรงเรียนท าการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา และได้ผลการประเมินระดับสีเหลือง
ขึ้นไป ให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งน า เสนอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน(ตามที่
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สถานศึกษาประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือ
ทราบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

1.3 ให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1.4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 
1.5 ให้นักเรียนด าเนินการประเมินตนเอง 

 2. โรงเรียนประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาซึ่งมี 6 มิติ 
จ านวน 44 ข้อ และถ้าผลการประเมินเป็นสีเขียวให้โรงเรียนศึกษาและท าความเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนว่า
เป็นแบบใดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. โรงเรียนก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใดให้ค านึงถึงบริบทและเหมาะสมของโรงเรียน  ภายใต้
เงื่อนไขมาตรการของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID - 1๙ จังหวัดสกลนครในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 4. โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมทั้งหนังสือรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 5. โรงเรียนก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของตนเอง โดยให้เชื่อมโยงกับ
แบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาทีค่รอบคลุมทั้ง 6 มิต ิจ านวน 44 ข้อ 
 6. โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่  1 
กรกฎาคม 2563 

7. โรงเรียนด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจ าจังหวัดและส านักงานเขตเทศบาล 
 

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มีรายละเอียดที่ควรด าเนินการใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

4.1 แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
 
           โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                  ๑. เตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัย เน้นท า
ความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ า โรงอาหาร เป็นต้น  

๒. เตรียมสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 
(Covid -๑๙) รวมทั้งมีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนทุกวัน เช่น การวัดไข้ มี
แอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนและสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากนักเรียนมีความเสี่ยง หรือเมื่อพบนักเรียนมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้ง
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

๓. โรงเรียนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน 
สถานศึกษาจัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุง 
ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ  
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 4. โรงเรียนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ 
และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านช่ องทางสื่อที่
เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

5. โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับ 
และหากพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยเข้ามาในสถานศึกษาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
  6. โรงเรียนก าหนดมาตรการการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิด
ภาคเรียน เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสมุด อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์ พัดลม ห้องน้ า 
ห้องครัว โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาล เป็นต้น 
  7. โรงเรียนก าหนดมาตรการการท าความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน 3 เวลา คือ ช่วงเช้าก่อน
เรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เมื่อท าความสะอาดแล้วต้องปิดอาคารเรียนและไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเรียน 
  8. โรงเรียนจัดเตรียมห้องพยาบาลให้พร้อมเพ่ือรองรับนักเรียน กรณีนักเรียนเกิดการเจ็บป่วยและ
ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนเพ่ือเป็นที่ปรึกษากรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

9. โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียนเพ่ือรองรับสถานการณ์  
Covid –๑๙ โดยบุคลากรสาธารณสุขและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการ
ป้องกันโรคและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
  10. โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนโดยประกอบด้วย ผู้บริหาร 
คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้โรงเรียนจะตกลงใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนใดให้ค านึงถึงบริบทและเหมาะสมของโรงเรียน  โดยค านึงถึงเงื่อนไข มาตรการของรัฐบาล และศูนย์บริหาร
สถานการณ์ COVID - 1๙ จังหวัดสกลนครในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 

4.๒ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

1. การเรียนในชั้นเรียน (On -Site ) 
    การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียน เป็นหลัก โดยครูผู้สอน 

สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใช้กับ การเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
(On -Air ) หรือ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Online ) เป็นต้น 

2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On -Air Air) 
    การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึง 

การเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์ในการส่ง
สัญญาณออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ (อนุบาล 1 –ม.6) พร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับ ชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้จัดท าสื่อวิดิทัศน์การเรียนการสอน 

3. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Online Online) 
    การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเลือก 

เรียนตามความสนใจ หรือครูอาจก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 
เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , วิดีโอและสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพ่ือนร่วมชั้น
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เรียน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้
ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail, Chat, Social Network mail, Chat, Social Network mail, Chat, Social 
Network mail, Chat, Social Network mail, Chat, Social Network mail, Chat, Social Network เป็นต้น 
     

     ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนก าหนดขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคณะครู ผู้อ านวยการ
โรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยขึ้นอยู่กับบริบทและความ
เหมาะสมของโรงเรียน ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ มีดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 จัดการเรียนการสอนแบบปกติหรือแบบเรียนในชั้นเรียน (On-site) โรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ตามปกติ โดยนักเรียนมา
เรียนทุกวัน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยระดับ
ก่อนประถมศึกษาต้องมีพ้ืนที่ห้องเรียนไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องมีขนาด
ห้องเรียนไม่ต่ ากว่า 6 เมตร x 8 เมตร การจัดโต๊ะเรียนต่อห้องไม่เกิน 20-25 ตัว โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ 1.5 เมตร และบนโต๊ะเรียนต้องมีฉากพลาสติกใสกั้น ถ้าจ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีจ านวนน้อย และ
สามารถจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ไม่ต้องมีฉากพลาสติกใสกั้น การด าเนินการติดตั้งฉากพลาสติกใส
กั้น ขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพประกอบ 1 การจัดโต๊ะเรียน 

 

  รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  คือ การจัดการ
เรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับ การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ ที่
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ โดยโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังนี้
เหมาะกับโรงเรียนที่มีพ้ืนที่น้อยและจ านวนครูไม่เพียงพอเมื่อขยายจ านวนห้องเรียน โรงเรียนสามารถเลือกจัดการ
เรียนการสอนได ้6 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การสลับช้ันเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน  
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนแบ่งนักเรียนตามระดับชั้น 

หรือช่วงชั้นและก าหนดวันมาเรียนแบบสลับวันเรียน ดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน 
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 หมายเหตุ ในวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบ On-site ส่วนวันที่นักเรียนเรียนอยู่บ้าน ระดับชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รูปแบบ On-Air และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รูปแบบ 
Online ในกรณีนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ(ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ 
เทคโนโลยี) หรือสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของทาง
โรงเรียน 
 

2. การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนแบ่งนักเรียนตาม 

ระดับชั้นหรือช่วงชั้นและก าหนดวันมาเรียนแบบสลับวันคู่ และวันคี่ ดังตัวอย่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันคู่ วันคี่ 
 

หมายเหตุ ในวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบ On-site ส่วนวันที่นักเรียนเรียนอยู่บ้าน ระดับชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รูปแบบ On-Air และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รูปแบบ 
Online ในกรณีนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ(ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ 
เทคโนโลยี) หรือสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของทาง
โรงเรียน 

 

3. การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วันหยุด 9 วัน 
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนแบ่งนักเรียนตาม 

ระดับชั้นหรือช่วงชั้นและก าหนดวันมาเรียนโดยกลุ่มแรกมาเรียน 5 วัน อีกกลุ่มเรียนที่บ้านรวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
ร่วมเป็น 9 วัน สลับมาเรียน ดังตัวอย่าง 
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ภาพประกอบ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียน 5 วันหยุดเรียน 9 วัน 
 

หมายเหตุ ในวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบ On-site ส่วนวันที่นักเรียนเรียนอยู่ 
บ้าน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รูปแบบ On-Air และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้รูปแบบ Online ในกรณีนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ(ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา การงาน
อาชีพ เทคโนโลยี) หรือสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่ความเหมาะสมของ
ทางโรงเรียน 

 

4. การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน (นักเรียนมาเรียนทุกวัน) 
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนแบ่งนักเรียนตาม 

ระดับชั้นหรือช่วงชั้นและก าหนดเวลาเข้าเรียนตามช่วงเวลา ดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบสลับช่วงเวลามาเรียน 
 

หมายเหตุ นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบ On-site กรณีนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนใน
วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชา
บูรณาการ(ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี) หรือสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนต้องสะดวกรับ -ส่งนักเรียน กรณีโรงเรียน
เลิกเรียนช่วงเช้าเวลา 11.30 น. และช่วงบ่าย เวลาเรียน 15.30 น. 
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5. การสลับกลุ่มนักเรียน  
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียนของนักเรียน การจัดแบบนี้เหมาะกับโรงเรียน 

ขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษที่มีจ านวนนักเรียนมาก ห้องเรียนและพ้ืนที่จ ากัด และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน การสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษ เช่น English Program Mini English Program , Gifted โดยโรงเรียนแบ่งนักเรียนใน
ห้องเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลับวันมาเรียน ดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียน 
 

หมายเหตุ ในวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบ On-site ส่วนวันที่นักเรียนเรียนอยู่บ้าน ระดับชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รูปแบบ On-Air และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รูปแบบ 
Online ในกรณีนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

6. รูปแบบหรือวิธีอื่นๆ  
        โรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน โดยจาเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามล าดับ 
 

4.3 แนวปฏิบัติการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในระหว่างเปิดภาคเรียน 
 
 หลักปฏิบัติของโรงเรียนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน ต้องใส่หน้ากากอนามัย เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียน ครูเวรประจ าวัน 
ด าเนินการตรวจคัดกรอง โดยเดินผ่านตามจุดที่มีการเว้นระยะตามทางเดินที่ก าหนด (วัดไข้-ใส่หน้ากาก-ล้างมือ-เว้น
ระยะห่าง)   
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจ านวนมาก อาจเพ่ิมจ านวนแถวนักเรียนในการคัดกรอง เพ่ือลดความแออัด
ของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน หรือโรงเรียนอาจจะมีมาตรการของโรงเรียนเอง เช่น ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอาสา 
สภานักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยประสานงานกับโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) ให้เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน 
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ขณะท าการคัดกรองหากพบนักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบและอุณหภูมิสูงเกิน 37.5องศา
เซลเซียสให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ 

2. เมื่อผ่านจุดคัดกรอง นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ต้องมีครูน านักเรียน 
ไปยังห้องเรียน และที่ห้องเรียนจะมีครูประจ าชั้นรอรับนักเรียนอยู่ กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียนได้เอง 

3. การท ากิจกรรมหน้าเสาธง ส าหรับโรงเรียนทีม่ีพ้ืนที่กว้าง สามารถจัดนักเรียนเข้าแถวและมีกิจกรรมหน้า 
เสาธงได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการเว้นระยะทางสังคม  (Social Distancing) ส่วนโรงเรียนที่มีพ้ืนที่จ ากัด อาจจัดได้ 2 
ลักษณะ คือ ให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน มีกิจกรรมหน้าเสาธงผ่าน
ทางอินเตอร์คอมทีวีในห้องเรียน หรือไมโครโฟน 

4. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ควรตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในห้องเรียน (บริเวณโต๊ะครู)   
ขณะท าการสอนครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ควรพักถอดหน้ากากทุก 2 ชั่วโมงหรือตามความ
เหมาะสม และหากมีกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือเป็นการออกก าลังกายไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย) ให้นักเรียนเลี่ยงการ
ยืมสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกัน และกันควรท าความสะอาด
ห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ีทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูล
อย่างเคร่งครัด 

5. การใช้ห้องน้ าโรงเรียน โรงเรียนต้องมีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบันทึกเวลาในการท า 
ความสะอาดห้องน้ าโรงเรียนทุกๆ ชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจ าวัน แม่บ้าน นักการภารโรง ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด 

6. มีครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้ า ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ให้นักเรียน 
สลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน 

7. การล้างมือของนักเรียน เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว ก่อนและหลังการรับประทาน 
อาหารหลังการเข้าห้องน้ า และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย ครูต้องสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 
นานอย่างน้อย 20 วินาที ของกรมอนามัย 

8. การรับประทานอาหารที่โรงอาหาร อาจแบ่งสัดส่วนรับประทานอาหารที่ห้องเรียนและโรงอาหารโดย 
เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือเพ่ือลดความแออัดของนักเรียน อาจมีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาที 

9. โรงเรียนต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับอุปกรณ์ ภาชนะในการรับประทานอาหาร จะต้องม ี
มาตรการท าความสะอาดอย่างชัดเจน เช่น หลังจากการล้างภาชนะควรมีการน าไปตากแสงแดด หรืออบด้วยตู้อบให้แห้ง
สนิทเพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บให้มิดชิด 

10. วัตถุดิบในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่ และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและท าความสะอาดอย่าง 
เคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร แม่ครัวหรือผู้ช่วยแม่ครัว ต้องใส่หน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ ตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบัติงาน 

11. ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พ้ืนโรงอาหารด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการรับประทาน อาหาร 
ของนักเรียนในแต่ละรอบ 

12. การทิ้งขยะ ให้โรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้งและมีการก าจัด 
หลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน 

13. โรงเรียนจัดครูตรวจสอบความสะอาดประจ าวัน และประสานงานกับ หน่วยงานราชการ เช่น อ าเภอ  
ส านักงานเขตในพ้ืนที่เพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัย มาตรวจสอบเป็นระยะๆ 

14. น้ าดื่ม โรงเรียนจัดครูหรือเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในการกดน้ าดื่มจากตู้ตามมาตรการ 
ของ ศบค.ก าหนด ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเตรียมน้ าดื่มให้กับนักเรียนมาจากบ้านได้ 

15. อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ าส่วนตัว ครูประจ าชั้นต้องจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวาง 
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อุปกรณ์ งดการใช้ของร่วมกันของนักเรียนและหลังรับประทานอาหารกลางวันครูประจ าชั้นหรือครูเวรประจ าวัน น า
นักเรียนแปรงฟันโดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียน 

16. โรงเรียนจัดเตรียมห้องพยาบาลให้พร้อมเพ่ือรองรับนักเรียน กรณีนักเรียนเกิดการเจ็บป่วยและมีครู 
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนเพ่ือเป็นที่ปรึกษากรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 

17. การนอนของนักเรียนปฐมวัย กรณีโรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนนอน จัดห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเท งด 
การใช้เครื่องปรับอากาศ(อาจใช้พัดลมแทน) เว้นระยะที่นอนของนักเรียนห่างกันประมาณ 2 เมตร มีฉากพลาสติกใสกั้น 
ถ้าจ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีจ านวนน้อย และสามารถจัดที่นอนให้มีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ไม่ต้องมีฉากพลาสติก
ใสกั้น ครูประจ าชั้นหรือครูพ่ีเลี้ยงก ากับไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน (นักเรียนถอดหน้ากากอนามัย) 

18. กรณีโรงเรียนไม่จัดให้นักเรียนนอน ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน (นักเรียนไปนอนที่บ้าน) หรือ 
อาจจัดกิจกรรมให้นักเรียนตามความเหมาะสม 
 

4.4 บทบาทของครู นักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 

 4.4.1 บทบาทของครู 
     1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน าการป้องกันตนเอง 

และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
     2) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ 

เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 
    3) สื่อสารความรู้ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ

แพร่กระจายโรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมร่วมกันจ านวนมากเพ่ือ
ลดความแออัด 

 4) ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน 
ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 
- 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และก ากับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
และล้างมือบ่อย ๆ 

 5) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค
โควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร 

 6) ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มา
ติดต่อโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์หรือตราปั๊มแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 

 7) ก าหนดวิธีการ การปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูก าหนด ด้วยการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” 

 8) ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และน ากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับ 
นักเรียนแต่ละวัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิต
ด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 
 

 4.4.2 บทบาทของนักเรียน 
 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน าการป้องกันตนเอง 

และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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 2) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน  

 3) กรณีนักเรียนดื่มน้ าบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้
ปะปนกับของคนอ่ืน  

 4) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม
หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือน เมื่อกลับมาถึงบ้าน 
ต้องรีบอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที  

 5) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลัง
เลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ  

 6) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่
แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 หากมีความจ าเป็นควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

 7) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box Set) กินที่โรงเรียนแทน 
รวมถึงออกก าลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมงต่อวัน  

 8) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ าเสมอ ปรึกษาครู เช่น  
การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และท าแบบฝึกหัดที่บ้าน  

 9) หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพ่ือน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่ นักเรียน 
 

 4.4.3 บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน 
 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน าการป้องกัน

ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
 2) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้

กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอ่ืน ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะ หายเป็นปกติ กรณีมี
คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง อยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า 
ช้อน  

ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว  
 4) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และก ากับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพ่ือน และเมื่อกลับมาถึง
บ้าน ควรอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที  

 5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 
หมู่และผัก ผลไม้ 5 สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีท่ีไม่ได้
กินอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 
9-11 ชั่วโมงต่อวัน  

 6) หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน
จ านวนมาก หากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่ และน้ านาน 20 วินาที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  

 7) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล 
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
 



ภาคผนวก



คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดเอกสาร



แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด – 19 
ในข้อก าหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)



แบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



แบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



แบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



แบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรยีน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรยีน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



หนังสือรับรอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา)



แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด)



แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย 
และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563



แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



ขั้นตอนการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเข้าใช้งาน 
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4. กรอกข้อมูลผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือโรงเรียน  

ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

 ธาตุเชิงชุม 
( จำนวน 10 โรงเรียน ) 

เชิงชุมราษฎร์นุกูล 1047540002 
สกลนคร (วันครู 2501) 1047540003 
นายอวัฒนา 1047540004 
อนุบาลสกลนคร 1047540001 
เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1047540008 
นาอ้อยคำสะอาด 1047540007 
บ้านกกส้มโฮง 1047540013 
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 1047540005 
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1047540006 
ธาตุนาเวงวิทยา 1047540015 

 ขม้ินหนองลาด 
( จำนวน 12 โรงเรียน ) 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1047540025 
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1047540020 
โคกเลาะวิทยาคาร 1047540022 
บ้านประชาสุขสันต์ 1047540021 
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1047540023 
ชุมชนดงมะไฟจริญศิลป์ 1047540024 
บ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1047540026 
บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1047540027 
บ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1047540029 
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 1047540030 
บ้านดอนสัมพันธ์ 1047540031 
บ้านท่าม่วง 1047540028 

 ห้วยยางพังขว้าง 
( จำนวน 13 โรงเรียน ) 

บ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1047540068 
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1047540014 
บ้านนาคำวิทยาคาร 1047540070 
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 1047540017 
ห้วยทรายวิทยา 1047540018 
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 1047540019 



ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1047540016 
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1047540073 
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1047540072 
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1047540066 
บ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” 1047540069 
บ้านลาดกระเชอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1047540071 
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 1047540062 

ไตรศิลา 
( จำนวน 13 โรงเรียน ) 

บ้านน้อยจอมศรี 1047540009 
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1047540032 
ทุ่งมนพิทยาคาร 1047540040 
ท่าแร่วิทยา 1047540038 
บ้านพะโค 1047540039 
บ้านดอนเชียงคูณ 1047540036 
บ้านป่าหว้าน 1047540033 
บ้านหนองหอย 1047540034 
บ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1047540037 
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1047540011 
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1047540010 
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1047540012 
ศิริราษฎร์วิทยาคาร 1047540035 

ถิ่นภูไท 
( จำนวน 11 โรงเรียน ) 

ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1047540052 
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 1047540061 
บ้านหนองไผ่ 1047540065 
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 1047540055 
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1047540063 
บ้านดงขวาง 1047540060 
บ้านนากับแก้ 1047540064 
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1047540056 
บ้านนาแก 1047540059 
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1047540053 



ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

ผักแพวบำรุงวิทยา 1047540054 

 หนองหารหลวง 
( จำนวน 12 โรงเรียน ) 

บ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” 1047540050 
บ้านหนองนาเลิศ 1047540045 
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1047540047 
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1047540043 
บ้านกุดแข้ 1047540058 
บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1047540057 
บ้านหนองมะเกลือ 1047540051 
บ้านดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1047540046 
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1047540042 
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุวิทยา) 1047540049 
บ้านโคกสูง (สหรราษฎร์บำรุง) 1047540044 
บ้านหนองสระ 1047540048 

กุสุมาลย์ 1 
(จำนวน 13 โรงเรียน) 

บ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5 1047540098 
อนุบาลกุสุมาลย์ 1047540089 
บ้านอีกุด 1047540090 
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1047540091 
บ้านโคกม่วง 1047540094 
ชุมชนนิรมัย 1047540095 
ไพศาลวิทยา 1047540097 
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1047540099 
บ้านกุดสะกอย 1047540100 
บ้านกุดฮู 1047540101 
บ้านม่วงวิทยา 1047540093 
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1047540092 
บ้านนาดี 1047540096 

กุสุมาลย์ 2 
(จำนวน 13 โรงเรียน) 

บ้านโคกสะอาด 1047540106 
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 1047540105 
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1047540104 
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 1047540102 



ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

แก้งคำประชาสามัคคี 1047540107 
บ้านอุ่มจาน 1047540112 
บ้านซ่งเต่า 1047540109 
บ้านกุงศรี 1047540110 
บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยา) 1047540111 
นาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1047540114 
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  1047540108 
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 1047540113 
บ้านสนามบิน 1047540103 

ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี 
(จำนวน 10 โรงเรียน) 

บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1047540549 
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1047540543 
บ้านนาสีนวล 1047540546 
บ้านนามนประชาสามัคคี 1047540544 
หนองแข้โนนมาลา 1047540548 
บ้านห้วยแคน 1047540547 
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1047540545 
บ้านห้วยยาง 1047540553 
บ้านตองโขบ 1047540542 
บ้านหนองหนองเหียน 1047540554 

แมดด่านพลังวิทย์ 
(จำนวน 8 โรงเรียน) 

บ้านแมดนาท่ม 1047540550 
บ้านด่านม่วงคำ 1047540555 
บ้านโพนทองประชาอุทิศ 1047540551 
บ้านไร่นาดี 1047540552 
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1047540559 
บ้านหนองกอมป่าขาว 1047540558 
บ้านลาดค้อ 1047540556 
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 1047540557 

 โพนสามัคคี 
(จำนวน 9 โรงเรียน) 

อนุบาลโพนนาแก้ว 1047540588 
บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1047540589 
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1047540590 



ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

บ้านป่าผาง 1047540592 
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1047540595 
บ้านนาจาน 1047540594 
บ้านโนนกุง 1047540587 
บ้านวังปลาเซือม 1047540593 
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1047540591 

นาแก้วบ้านแป้น 
( จำนวน 11 โรงเรียน) 

นาแก้วพิทยาคม 1047540596 
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1047540598 
บ้านนาเดื่อ 1047540600 
โพนงามโคกวิทยาคาร 1047540602 
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1047540599 
บ้านโพนบกผดุงศาสตร์ 1047540601 
บ้านหนองกระบอกสหราษฎร์อุทิศวิทยา 1047540603 
หนองผือเทพนิมิต 1047540604 
บ้านกลางนาเดื่อ 1047540606 
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1047540597 
บ้านโคกแก้ว 1047540605 

เต่างอย 
( จำนวน 10 โรงเรียน ) 

อนุบาลเต่างอย 1047540532 
บ้านนาอ่างม่วงคำ 1047540538 
บ้านกวนบุ่น 1047540535 
บ้านดงหลวง 1047540541 
บ้านจันทร์เพ็ญ 1047540533 
นางอยโพนปลาโหล 1047540536 
บ้านหนองบึงทวาย 1047540540 
บ้านโคกกลาง 1047540537 
บ้านนาตาลคำข่า 1047540539 
บ้านห้วยหวด 1047540534 

 ภูพานทอง 
( จำนวน 9 โรงเรียน ) 

ชุมชนบ้านสร้างค้อ 1047540619 
บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1047540625 
บ้านใหม่พัฒนา 1047540623 



ศูนย์อำนวยการเครือข่าย โรงเรียน 
รหัสโรงเรียน 
(10 หลัก) 

บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1047540609 
บ้านน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1047540610 
บ้านหลุบเลา 1047540620 
บ้านสะพานสาม 1047540622 
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1047540618 
บ้านชมภูพาน 1047540621 

กุดบาก 
( จำนวน 14 โรงเรียน ) 

บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1047540076 
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1047540087 
บ้านกุดบากราษฎร์บำรุง 1047540074 
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1047540077 
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1047540081 
ชุมชนบ้านกุดไห 1047540082 
บ้านนาขาม 1047540075 
บ้านกุดน้ำใส 1047540079 
บ้านกลาง “ผดุงราษฎร์วิทยา” 1047540083 
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1047540080 
บ้านค้อใหญ่ 1047540085 
บ้านค้อน้อย 1047540084 
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1047540088 
บ้านเชิงดอย 1047540078 

ภูผายล 
( จำนวน 7 โรงเรียน ) 

บ้านโคกภู 1047540614 
เขื่อนน้ำพุง 1047540607 
บ้านกกปลาซิวนาโด่ 1047540615 
บ้านบ่อเดือนห้า 1047540611 
อนุบาลภูพาน 1047540612 
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 1047540616 
บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1047540613 
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