








แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปีการศึกษา 2563



ค าน า

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาด 
ในวงกว้าง  โดยเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก  ได้ประเมินสถานการณ์ 
และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 
Health Emergency of International Concern) โ ดยแนะนํ า ให้ ทุ กป ระ เทศ เ ร่ ง รั ด           
การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19. และสําหรับในประเทศไทยนั้น          
ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละวันจะมีจํานวน     
ลดน้อยลง  แต่ก็ยังคงอยู่ ในสภาวการณ์ท่ีไม่อาจวางใจได้  ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง              
ของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ          
ต่อสุขภาพ  ต้องให้ความสําคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล  โดยเฉพาะในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ท้ังเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัด ทํา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คืออะไร
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coroavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นตระกูล

ของไวรัสท่ีก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรค
ระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS - CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
(SARS - CoV) เป็นต้น  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์  ก่อให้เกิดอาการป่วย
ระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้  โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาด     
ครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในช่วงปลายปี 2019  หลังจากนั้น     
ได้มีการระบาดไปท่ัวโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า     
โรค COVID-19

อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาการท่ัวไป  ได้แก่  อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้  ไอ มีน้ํามูก  เจ็บคอ  หายใจ

ลําบาก  เหนื่อยหอบ  ไม่ได้กลิ่น  ไม่รู้รส  ในกรณี ท่ีอาการรุนแรงมาก อาจทําให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อน  เช่น  ปอดบวม  ปอดอักเสบ  ไตวาย  หรืออาจเสียชีวิต

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร
โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ท่ีมีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค  ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการ

สัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ  น้ํามูก  น้ําลาย  ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางพื้นผิวสัมผัสท่ีมีไวรัส แล้วมาสัมผัสปาก จมูก และตา 
สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเชื้อท่ีถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก 
ได้ด้วย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาได้อย่างไร
ยังไม่มียาสําหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19  ผู้ท่ีติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบ

ประคับประคองตามอาการ  โดยอาการท่ีแสดงแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือน
ไข้หวัดทั่วไป  บางคนรุนแรงมาก  ทําให้เกิดปอดอักเสบได้  ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ
การรักษาด้วยการประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้น และยังไม่มียาตัวใด             
ท่ีมีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรคโควิด 19 ได้โดยตรง

ที่มา  : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 1



สถานศึกษากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

สถานศึกษาเป็นสถานท่ีที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจํานวนมาก  มักจะมีความเสี่ยงสูง  
หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี  อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็ก  
เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดง     
ค่อนข้างน้อย  ความรุนแรงจะน้อยมาก  แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน  อาจทําให้      
การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน  หากมี          
การระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น  จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น  ครู  พ่อแม่  ผู้สูงอายุ  
ที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็ก     
เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อ         
เป็นอย่างมาก  มาตรการในการเปิดเทอม จึงมีความสําคัญมากในการควบคุมการระบาด  
การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค          
ในเด็กนักเรียนได้

ที่มา  : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อมูลสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภท
สถานศึกษา

ขนาดสถานศึกษา
จ านวน
โรงเรียน
(โรง)

โรงเรียน
ประถมศึกษา

ขนาดเล็ก (1-120 คน) 14,665

ขนาดกลาง (121-600 คน) 11,588

ขนาดใหญ่  (601-1,500 คน) 689

ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนขึ้นไป) 167

โรงเรียน
มัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก   (1-499 คน) 1,168

ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 687

ขนาดใหญ่  (1,500-2,499 คน) 264

ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 239

รวม 29,467
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การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 
มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้

1. สถานศึกษาประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  ตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม    
ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19            
ที่ปรากฏใน “คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระดับ  ได้แก่

หมายถึง   โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
หมายถึง   โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้  แต่ต้องด าเนินการ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
หมายถึง   โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และ/
หรือประเมินตนเองซ้ า

2. ในกรณีที่สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งน าเสนอ รูปแบบการจัด      
การเรียนการสอน (ตามที่สถานศึกษาประเมินตนเองใน ข้อที่ 9) ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อทราบ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณา

4. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาของ ศปก.จ. ให้ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เพ่ือแจ้งต่อสถานศึกษาทราบ

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

สีเขียว
สีเหลือง

สีแดง
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การประเมินความพร้อมของนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของนักเรียน ให้นักเรียนท าการประเมินตนเอง โดยใช้    
แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม “คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา       
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติอื่น ๆ เช่น มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ แนวปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แนวปฏิบัติ    
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ใหเ้ป็นไปตาม

• คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด – 19 ในข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

• ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
ใช้บังคับ   

5แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



6

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังน้ี

1. การเรียนในช้ันเรียน (On-Site)
การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียน       

เป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ มาบูรณาการใช้กับ         
การเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Online) เป็นต้น

2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air)
การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม       

เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้อนุ เคราะห์ ในการส่ ง สัญญาณออกอากาศ                 
15 ช่องสัญญาณ (อนุบาล 1 –ม.6) พร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับ    
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดทําสื่อวิดิทัศน์การเรียนการสอน

3. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต            

โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการเรียนรู้        
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ , 
รูปภาพ , เสียง , วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน           
ในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ1

ส าหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเองส าหรับ
สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับ “              ” หรือ “                ” สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อปฏิบัติ     
ในสถานศึกษา ได้แก่ 1) วัดไข้  2) ใส่หน้ากาก 3) ล้างมือ  4) เว้นระยะห่าง 5) ท าความ
สะอาด 6) ลดแออัด  รวมถึง สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
(ตามที่สถานศึกษาประเมินตนเองใน ข้อที่ 9) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ให้โรงเรียน
สามารถเปิดเรียนได้ทั้งโรงเรียน

การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)

สีเขียว

7

วันพุธที ่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร1 – 2 เมตร

สีเหลือง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)2

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่

การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม

การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน  แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 

รูปแบบหรือวิธีอื่น ๆ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบ
การเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับ       
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้      
ที่มีอ ยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ งมี เป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังนี้

8แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การสลับชั้นมาเรยีนของนักเรียน 
แบบสลับวันเรยีน

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาเรียน   วันอังคาร  วันพฤหัสบดี

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียน วันจันทร์   วันพุธ   วันศุกร์

ระดับชั้น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

• ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
• ประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
• มัธยมศึกษาตอนต้น

• ประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
• มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่าง

9

2.1

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

วันคี่
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันคู่

On-Site

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

On-Air , Online , อื่นๆ

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาเรียน   วันคี่

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียน   วันคู่

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน
แบบสลับวันคู่ วันคี่ 

ตัวอย่าง

10

2.2

On-Air , Online , อื่นๆOn-Site
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กลุ่ม B ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาเรียน   5 วัน สลับกับกลุ่ม  A

กลุ่ม A ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียน  5 วัน หยุด 9 วัน 

อา จ อ พ พฤ ศ ส

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

กลุ่ม B
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

On-Site

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่ม A

On-Site

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อา จ อ พ พฤ ศ ส

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน
แบบสลับวันมาเรยีน  5 วัน หยุด 9 วัน 

ตัวอย่าง
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2.3

On-Air , Online , อื่นๆ On-Air , Online , อื่นๆ

มาเรียน
หยุดเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ระดับชั้น 08.30 – 11.30 น. 12.30 – 15.30 น.

• ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
• ประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
• มัธยมศึกษาตอนต้น

• ประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
• มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาเรียน   12.30-15.30 น.

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียน   08.30-11.30 น.

การสลับช่วงเวลามาเรยีนของนักเรยีน
แบบเรียนทุกวัน

ตัวอย่าง

12

2.4
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On-Site

วันจันทร์

On-Site

วันอังคาร

On-Site

วันพุธ

วันศุกร์

On-Site

วันพฤหัสบดี

On-Site

การสลับกลุ่มนักเรียน
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเปน็ 2 กลุ่ม 

ตัวอย่าง
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2.5

On-Air , Online , อื่นๆ On-Air , Online , อื่นๆ On-Air , Online , อื่นๆ

On-Air , Online , อื่นๆ On-Air , Online , อื่นๆ
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โรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ในการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องผ่าน     
การพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด 
(ศปก.จ.) ตามล าดับ

จุดคัดกรอง

รูปแบบหรือวิธีอื่น ๆ

14

2.6
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บทบาทในการเรียนของนักเรียน

เข้าเรียนตามวันเวลา 
(ตารางเรียนท่ีโรงเรียนก าหนด)

วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน

เรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Online
การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมาย

วันที่นักเรียนมาโรงเรียน

15

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร
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โรงเรียนและครูออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงประสานกับนักเรียนและผู้ปกครอง
เพื่อติดตามการเรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์

หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Online

สอนนักเรียนตามปกติ
(ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด)

บทบาทในการสอนของครู

16

วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน

วันที่นักเรียนมาโรงเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร  
ตามความเหมาะสม  เช่น

• กรณีมาเรียนที่ โรงเรียนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี เนื้อหาซับซ้อน และ
ภาคปฏิบัติ   ที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีครูดูแล กรณีเรียนอยู่ที่บ้าน เน้น เนื้อหา          
ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย เช่น เรียนรู้    
จากแบบเรียน ใบความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือทาง Online
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วย
ผู้ปกครองท างานบ้านหรือประกอบอาชีพเท่าที่ท าได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและออกก าลังกายที่บ้าน แล้วบันทึกการ
ปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติที่บ้าน 
เป็นต้น 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม    
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการ         
กับกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนด้วยระบบการสอนทางไกล                           
ผ่านโทรทัศน์ หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Online การศึกษาจากแบบเรียน 
หรือใบความรู้  สามารถน ามานับเวลาเรียนได้ 

17

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง
บรรยายเพียงอย่างเดียว จากเดิมเริ่มที่ครูสอนในห้องเรียน แล้วมอบการบ้านให้ไป
ท าที่บ้าน อาจเปลี่ยนเป็นครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล 
นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย 
ถกแถลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ เกิด      
การเรียนรู้ การตรวจสอบความเข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นสิ่ง ส าคัญ         
ควรด าเนินการเป็นระยะ สามารถดูจากการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน การท าแบบฝึก การสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น

การจัดประสบการณ์ส าหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) 
ครูสามารถออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และอาจเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม  หรือผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการนักเรียนทุกด้าน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ส าหรับการก าหนดตารางหรือกิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
ให้ค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

18แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารงบประมาณประจําปี โดยปกติแล้วรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย               
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 5 รายการ ดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยในแต่ละรายการ มีการดําเนินการดังนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) สามารถใช้ในลักษณะ 

3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1.1 งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน 

พนักงานขับรถ นักการภารโรง  เป็นต้น
1.2 งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และ            

ค่าสาธารณูปโภค  
1.3  งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์  และค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง  

รายการที่ 2 , 3 , 4 ด าเนินการตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณ ในแต่ละประเภทรายการ

19แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เดิม
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการดําเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการ 
2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ

ประโยชน์  
3) กิจกรรมทัศนศึกษา 
4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

เพ่ิมเติม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานรายการค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเพิ่ม กิจกรรมท่ี 5
ดังนี้

5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์           
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียน       
การสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน ที่อยู่         
ในกลุ่มเสี่ยง ให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19       
กรณีเกิดการระบาด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปน้ี

กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา
เหตุการณ์การระบาด  หมายถึง  เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมี         

การแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา
1.  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง   

ผู้ที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลําบาก) และมี
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ

2.  ผู้ป่วยยืนยัน  หมายถึง  ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019

3.  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัส
ใกล้ชิด ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังน้ี

- ผู้ที่เรียนร่วมห้อง  ผู้ที่นอนร่วมห้อง  หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที 

หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น  ไม่สวมหน้ากากอนามัย
- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ  เช่น  ในรถปรับอากาศ        

ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มี
การป้องกัน

4.  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ํา (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทํา
กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง

5.  ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง         
14 วันก่อนป่วย

6.  ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มี       
ภูมิต้านทานต่ํา หรือมีโรคประจําตัว หรือผู้สูงอายุ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กรณีเกิดการระบาด

21แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด
1)  ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  หากพบว่า ป่วย

มากผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
2)  ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน  หากพบว่า มีเด็กที่มีไข้จํานวนมาก

ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
3)  ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย

กิจกรรมเมื่อมีการระบาด
1)  ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทําความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน โดย

ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษ ไม่เกิน 7 วัน  ผู้อํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่เกิน 15 วัน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกิน 30 วัน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสม

2)  สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน  บริเวณทางเข้าสถานศึกษา โดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer) และดําเนินการตามแผนผัง ตาม QR Code 
ที่ปรากฏด้านล่าง

• หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ
3)  ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ
4)  ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 

(Self-report) ทุกวัน  หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดําเนินการแบบผู้ป่วย PUI
5)  เมื่อเปิดเทอม  ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน  หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง 

และพิจารณาความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล
6)  ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กรณีเกิดการระบาด

22

ขั้นตอนการคัดกรองนกัเรียน
และเจ้าหน้าที่ในสถานศกึษา 

การก ากับ ติดตาม และรายงานผล
สถานศึกษา ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ  สถานการณ์ และบริบทพื้นที่       
อย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบรายงาน    
ต่อผู้บริหาร และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



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
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    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
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    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

ค ำน ำ 
 

  แนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเอกชน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID 19) ฉบับนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการและข้อปฏิบัติเพ่ือให้โรงเรียนเอกชนได้น าไปเป็น
แนวทางในการวางแผนและแนวการปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียน ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑               
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน ส่วนที่ ๓ รูปแบบ                
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนที่ ๔ บทบาท
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้สอนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด สามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท
ของโรงเรียน ในการส่งเสริมร่วมแรงร่วมใจกันท าให้โรงเรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่
สอดคล้องกับ คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสาร
ฉบับนี้จะมีการปรับปรุงเป็นระยะ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสในระยะต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   
แนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเอกชนเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะช่วยให้โรงเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
สามารถบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑  
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือ

ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประเทศ
ไทย ยูนิเซฟ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกัน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียน ครู 
หรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่  แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงานจ านวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยง 
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัด  
และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขสามารถช่วยให้นั กเรียน ครูบุ คลากรและแม่ครัว หยุดยั้ ง 
การแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ นี้ได้ โดยมีค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  
ส าหรับโรงเรียน ๔ ด้าน ดังนี้ 

 

๑. ด้ำนสถำนที่และสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน 
 

 

 ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ท าความสะอาด 
อาคารเรียน ห้องเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์
กีฬาเครื่องเด็กเล่น ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องครัวและอุปกรณ์ โรงอาหาร 
สถานที่ รั บประทานอาหาร และอ่ื นๆ  ที่ ครู  นั กเรี ยน อยู่ ร่ วมกั น 
และมีพ้ืนที่สัมผัส 

 ตรวจสอบอ่างล้างมือให้มี เพียงพอ อยู่ ในสภาพดี  
พร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่เพียงพอ  

 

 จั ด ส ถ าน ที่ เ พ่ื อ เว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล  
เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทาน
อาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน าระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า ระยะห่างทางกายภาพ 
ถ้าอยู่ในที่สาธารณะ ควรเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไอ จาม และมีไข้ เพ่ือป้องกันการรับเชื้อโรค 
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 ตัวอย่างมาตรการระยะห่างปลอดภัย 

✓  จั ด โต๊ ะ เรี ยน  โต๊ ะรับ ป ระทาน อาห ารกลางวั น  
และโต๊ะท างานครูให้มีระยะห่าง 

✓ ท าสัญ ลั กษณ์ เพ่ื อ เว้น ระยะห่ างระหว่ างบุ คคล  
เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรยีน แถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น 

✓ เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

 ส าหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน หรือโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีโรงนอน ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย  
๑ .๕  เมตร โดย ไม่ เอ าศี รษะชนกั น และแยก อุป กรณ์ เค รื่ อ งใช้ 
เป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณีหากมีเด็กป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน 

 

 

 แจ้งผู้ปกครองที่นักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้  
ไอจาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน  
ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือ กรณีที่มีคนในครอบครัวป่วย 
ด้วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน  
ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 
 

๒. ด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบตักิำร และสถำนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ 

 ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
๑. จัดโต๊ะเก้ า อ้ีหรือที่ นั่ งให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ .๕  เมตร  

ควรค านึงถึงสภาพบริบทและขนาดพ้ืนที่ และจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน กรณีห้องเรียน  
ไม่เพียงพอในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควรจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน แบ่งจ านวน
นักเรียน หรือการใช้พ้ืนที่ ใช้สอยบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติ อ่ืน 
ตามบริบทความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 

๒. การจัดนักเรียนในห้องเรียน ให้โรงเรียนจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ห้องเรียนละ ๒๐ - ๒๕ คน 
๓. จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียนการเรียนกลุ่มย่อยหรือวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมตามบริบท

สถานการณ์ และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
๔. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เป็ดประตูหน้า ต่าง หลีกเลี่ ยงการใช้ 

เครื่องปรับอากาศหากจ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลา เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ  
เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
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๕. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักเรียนและครูใช่ประจ าทุกห้องเรียน
อย่างเพียงพอ 

๖. ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่น
ของใช่ร่วมกัน ทุกวันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเที่ยง กรณี การย้ายห้องเรียน 
ต้องท าความสะอาดโต๊ะเกา้อ้ีก่อนและหลังใช่งานทุกครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ห้องสมุด 
๑. จัดโต๊ะเก้าอ้ีหรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร และจัดท า

สัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน 
๒. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หากจ าเป็นต้องใช้

เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศทุก ๑ ชั่วโมง
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๓. จัด ให้ มี เจลแอลกอฮอล์ ใช้ท าความสะอาดมื อ  ส าหรับครูบรรณ ารักษ์  นั ก เรียน  
และผู้ใช้บริการ บริเวณประตทูางเข้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 

๔. ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะอุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุก
วัน ๆ ละ ๒ ครั้ง (เช้าก่อนให้บริการ พักเท่ียง) 

การจ ากัดจ านวนคน จ ากัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคน 
สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา 

 

 ห้องประชุม หอประชุม 
 ๑. จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบ  

ผู้มีอาการไข้  ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้แยกนักเรียน 
ไว้ที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ บันทึกรายชื่อและอาการป่วย ประเมินความเสี่ยง แจ้งผู้ปกครองด าเนินการ  
ตามข้ันตอนการคัดกรอง  

การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social distancing) 
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๒.  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑.๕ เมตร และจัดท าสัญลักษณ์
แสดง จุดต าแหน่งชัดเจน  

๓.  ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 
๔. จัดให้มี เจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับผู้ เข้าประชุม บริเวณทางเข้า 

ภายในอาคาร หอประชุม บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
๕.  งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 
๖.  ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู  รีโมท 

อุปกรณ ์สื่อ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
๗.  จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้อง

ประชุม ทุกครั้ง หากจ า เป็นต้องใช้ เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ  
เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

 

 สถำนที่แปรงฟัน 
โรงเรียนส่ งเสริม ให้ มีกิ จกรรมแปรงฟันหลั งอาหารกลางวันอย่ างถูกต้องเหมาะสม 

ตามสถานการณ์และบริบทพ้ืนที่ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควรจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการแปรงฟัน 
และให้มีอุปกรณ์การแปรงฟันส่วนบุคคล ดังนี้  

 - กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรแปรงฟัน และแปรงสีฟัน 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีแปรงสีฟันเป็นของตนเอง ห้ามใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันร่วมกัน  
 ๒. ท าสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อบนแปรงสีฟันของแต่ละคน เพ่ือให้รู้ว่าเป็นแปรงสีฟัน 

ของใคร ป้องกันการหยิบของผู้อื่นไปใช้  
 ๓. ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันให้นักเรียน ทุก ๓ เดือน เมื่อแปรงสีฟันเสื่อมคุณภาพ โดยสังเกต ดังนี้ 
  - บริเวณหัวแปรงสีฟันมีคราบสกปรกติดค้าง ล้างได้ยาก  
  - ขนแปรงสีฟันบานแสดงว่าขนแปรงเสื่อมคุณภาพใช้แปรงฟันได้ไม่สะอาด และอาจ

กระแทกเหงือกให้เป็นแผลได้ 
 ยำสีฟัน ให้นักเรียนทุกคนมียาสีฟันเป็นของตนเอง และเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

ซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ppm. (มิลลิกรัม/ลิตร) เพื่อป้องกันฟันผุ 
 แก้วน้ ำ จัดให้นักเรียนทุกคนมีแก้วน้ าส่วนตัวเป็นของตนเอง จ านวน ๒ ใบ ผ้าเช็ดหน้า

ส่วนตัว ส าหรับใช้เช็ดท าความสะอาดบริเวณใบหน้า ควรซักและเปลี่ยนใหม่ทุกวัน 
-  กำรเก็บอุปกรณ์กำรแปรงฟัน และแปรงสีฟัน 
๑. เก็บแปรงสีฟันในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น และปลอดจากแมลง 
๒. จัดท าที่เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ า โดยเก็บของแต่ละคนแยกจากกัน ไม่ปะปนกัน เว้นให้มี

ระยะห่างเพียงพอ ที่ จะไม่ ให้แปรงสี ฟันสัมผัสกัน เพ่ือป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
และควรจัดวางหัวของแปรงสีฟันตั้งข้ึน เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าที่ค้างตามด้ามแปรงสีฟันหยดลงใส่หัวแปรงสีฟัน  
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- กำรจัดหลังอำหำรกลำงวัน 
ครูประจ าชั้นควรดูแลและจัดให้มีกิจกรรมการแปรงฟันในห้องเรียน ให้นักเรียนทุกคน 

แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันอย่างสม่ า เสมอ โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่าง 
ในการแปรงฟัน  

๑. ให้นักเรียนแปรงฟันในห้องเรียน โดยนั่ งที่ โต๊ะเรียน เพ่ือปองกันการแพร่กระจาย 
ของน้ าลาย ละอองน้ า หรือเชื้อโรคสู่ผู้อื่น กรณีห้องเรียนแออัด ให้เหลื่อมเวลาในการแปรงฟัน 

๒. ก่อนการแปรงฟันทุกครั้งให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ าเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือ
เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น ๗๐-๗๔ % หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่าง
น้อย ๑.๕ เมตร 

๓. ครูประจ าชั้นเทน้ าให้นักเรียนใส่แก้วน้ าใบที่ ๑ ประมาณ ๑/๓ แก้ว (ประมาณ ๑๕ มิลลิลิตร) 
๔ . นั กเรียนนั่ งที่ โต๊ ะเรี ยนแปรงฟันด้ วยยาสี ฟั นผสมฟลู ออไรด์ ครอบคลุ มทุ กซี่ ทุ กด้ าน  

นานอย่างน้อย ๒ นาที เมื่อแปรงฟันเสร็จให้บ้วนยาสีฟันและน้ าสะอาดลงในแก้วน้ าใบที่  ๒ เช็ดปาก 
ให้เรียบร้อย 

๕. นักเรียนทุกคนน าน้ าที่ใช้แล้วจากแก้วใบที่ ๒ เทรวมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และให้ครูประจ าชั้น
น าไปเททิ้งในที่ระบายน้ าของโรงเรียน ห้ามเทลงพ้ืนดิน 

๖. นักเรียนน าแปรงสีฟันและแก้วน้ าไปล้างท าความสะอาด และน ากลับมาเก็บให้เรียบร้อย 
หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

๗. มีการตรวจความสะอาดฟันหลังการแปรงฟันด้วยตนเองทุกวัน นักเรียนอาจมีกระจก 
ของตัวเองในการตรวจดูความสะอาด เสริมด้วยกิจกรรมการย้อมสีฟัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ห้องนอนเด็กเล็ก 
๑. ท าความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้ากันเปื้อนทุกวัน  

รวมถึงท าความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้เก็บของส่วนบุคคลและจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เป็นประจ าทุกวัน 
๒. จัดให้มี พ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล เช่น เรียนบนเสื่อ ใช้สัญลักษณ์ 

แทนขอบเขต รวมถึงการจัดที่นอน ส าหรับเด็ก ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
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๓.  มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า  
๔. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

และภายในห้องอย่างเพียงพอ 
๕. มีการระบายอากาศที่ดี  อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยง  

การใช้เครื่องปรับอากาศ หากจ าเป็นใช้เครื่องปรับอากาศต้องก าหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ 
และเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศทุก ๑ ชั่วโมง และต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๖. จัดอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ  
๗. อัตราส่วนของครู ผู้ดูแลเด็ก หรือพ่ีเลี้ยงต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕-๘ ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สนำมเด็กเล่น 
๑. ให้มีการท าความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง  

ท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
๒. จัดเครื่องเล่น อุปกรณ์การเล่น  และนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  

อย่างน้อย ๑.๕ เมตร และก ากับดูแลให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเล่น 
๓. จ ากัดจ านวนนักเรียน จ ากัดเวลาการเล่นในสนามเด็กเล่น โดยอยู่ในความควบคุมดูแล 

ของครูในช่วงเวลาพักเท่ียง และหลังเลิกเรียน 
๔. ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ ท าความสะอาดมือก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง 

 ห้องส้วม 
๑ . จัด เตรียม อุปกรณ์ ท าความสะอาดอย่ างเพี ยงพอ ได้ แก่  น้ า ยาท าความสะอาด 

หรือน้ ายาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ า ไม้ถูพ้ืน คีบด้ามยาวส าหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดท าความสะอาด และ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้า  
ที่จะน ามาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด 



                                                                                                                                                 ๑๐      

 

 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

๒. การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม ควรท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง  
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป พ้ืนห้องส้วม ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียม 
ไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ “น้ ายาฟอกขาว”) โดยน ามาผสมกับน้ า เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น ๐.๑ %  
หรือ ๑,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยน ามาผสมกับน้ า 
เพ่ือให้ ได้ความเข้มข้น ๐ .๕ %  หรือ ๕๐๐๐ ส่วน ในล้านส่วน ราดน้ ายาฆ่าเชื้อ ทิ้ งไว้อย่างน้อย  
๑๐ นาที  เน้น เช็ดบริ เวณที่ รองนั่ งโถส้วม ฝาปิดโถส้ วม ที่ กดชักโครก สายช า ระ ราวจับ ลูกบิด 
หรือกลอนประตู  ที่ แขวนกระดาษช า ระ อ่างล้ างมือ ขันน้ า  ก๊อกน้ า  ที่ วางสบู่  ผนั ง ซอกประตู  
ด้วยผ้าชุบน้ ายาฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ ๗๐ % หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕๙ % 

๓. หลังท าความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งและน าไปฝั่งแดดให้แห้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ห้องพักครู 
๑. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร  

ควรค านึงถึงสภาพบริบทและขนาดพ้ืนที่  อาจพิจารณาใช้ฉากกั้นบนโต๊ะเรียน และจัดท าสัญลักษณ์ 
แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 

๒. ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
๓. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยง 

การใช้เครื่องปรับอากาศ หากจ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลา เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ  
เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๔. ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

๕. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูและผู้มาติดต่อ บริเวณทางเข้า
ด้านหน้าประตู และภายในห้องอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

 ห้องพยำบำล  
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๑. จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
๒. จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียน

ป่วยจากสาเหตุอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
๓. ท าความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 
๔. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายใน 

ห้องพยาบาลอย่างเพียงพอ  

 โรงอำหำร 
การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ 

อุปกรณ์  ตู้ กดน้ าดื่ ม  ระบบกรองน้ าและผู้ สั มผั สอาห าร อาจ เป็ นแหล่ งแพร่ก ระจาย เชื้ อ โรค  
จึงควรมีการดูแล เพ่ือลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้  

๑. หน่วยงานที่ จั ดบริการโรงอาหาร ก าหนดมาตรการการปฏิบัติ ให้ สถานที่ สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่  ส าหรับให้บริการแก่ผู้ เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร  
บริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหาร  

 (๒) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
 (๓) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

เช่น ที่นั่งกินอาหารจุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ าดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร  
 (๔) จัดเหลื่อมช่วงเวลาซื้อและกินอาหาร เพ่ือลดความแออัดพ้ืนที่ภายในโรงอาหาร  
 (๕) ท าความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนที่ตั้งตู้กดน้ าดื่ม และพ้ืนที่บริเวณ 

ที่นั่งกินอาหารให้สะอาด ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียม 
ไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖ % 
อัตราส่วน ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ า ๑ ลิตร)  

 (๖ ) ท าความสะอาดโต๊ ะและที่ นั่ ง ให้ สะอาด ส าหรับนั่ งกินอาหาร ด้ วยน้ าย า 
ท าความสะอาดหรือจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ % โดยหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาด 
พอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง  

 (๗) ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ า ยาล้างจาน  
และให้มีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ าร้อน ๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓๐ วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์
(น้ ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน นาน ๑ นาที (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖ % 
อัตราส่วนครึ่งช้อนชาต่อน้ า ๑ ลิตร) แล้วล้างน้ าให้สะอาด และอบหรือพ่ึงให้แห้ง ก่อนน าไปใช้ใส่อาหาร  

 (๘) ท าความสะอาดตู้กดน้ าดื่ม ภายในตู้ถังน้ าเย็น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และเช็ด 
ภายนอกตู้และก๊อกน้ าดื่มให้สะอาดทุกวัน และฆ่าเชื้อด้วยการแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว)               
ที่มีความเข้มข้น ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน นาน ๓๐ นาที ทุกครั้งก่อนบรรจุน้ าใหม่ ในกรณีที่มีเครื่องกรองน้ า       
ควรท าความสะอาดด้วยการล้างย้อน (Backwash) ทุกสัปดาห์ และเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาก าหนดของ
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ผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คความช ารุดเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้สายดิน ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ าที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน 
  (๙) จัดบริการอาหาร เน้นคูปอง กันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จ 
สุกใหม่ทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจ าหน่ายอาหารเสี่ยง เช่น อาหารประเภทกะทิ หรืออาหารปรุงข้ามวัน  
การปกปิด อาหารปรุงส าเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ส าหรับ
การกินอาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ า เป็นต้น  
  (๑๐) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี  
ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น  
  (๑๑) กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก จัดส่งอาหารให้กับโรงเรียน ควรให้ครู  
หรือผู้รับผิดชอบตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยก าหนดข้อตกลงการจัดส่งอาหาร
ปรุงสุกพร้อมกินภายใน ๒ ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จและมีการปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลง
ในอาหาร  

 (๑๒) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box)  
ให้นักเรียนมารับประทานเอง เพ่ือป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ  

๒. ผู้สัมผัสอาหารต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลมีการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรค ดังนี้ 

 (๑) หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 
ให้หยุดปฏิบัติงานและแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที  

 (๒) ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน 
และอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารในขณะปฏิบัติงาน  

 
 (๓) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า ก่อนปฏิบัติงาน และ

ขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจ าหน่ายอาหารรวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัส
สิ่งสกปรก อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จ าเป็น  

 (๔) สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน  
 (๕) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ 

ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์
สดผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงการปรุงประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง  

 (๖) จัดเมนูอาหารที่จ าหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ 
ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจ าหน่ายอาหารบูดเสียง่าย เช่น อาหาร
ประเภทกะท ิและอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น   
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 (๗) อาหารปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงส าเร็จรอการจ าหน่ายให้น ามาอุ่น ทุก ๒ ชั่วโมง  

 (๘) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาดมีคุณภาพเหมาะสม 
กับการบรรจุอาหารปรุงส าเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร  

 (๙) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร       
  (๑๐) ควรพิจารณาให้มีระบบช าระเงินออนไลน์ส าหรับผู้บริโภค 

                    ๓. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหารต้องด าเนินการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
  (๑) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้ง 
ก่อนเข้าไปในโรงอาหาร ก่อนกินอาหารภาย หลังซื้ออาหาร หลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัสสิ่ง
สกปรก หรือหลังออกจากห้องส้วม  
  (๒ ) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ ในโรงอาหาร 
หรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
  (๓) เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์
ที่ปรุงไม่สุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาด และความเหมาะสม
ของภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น  
  (๔) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ในการซื้ออาหารขณะรอ
อาหารนั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ าด่ืม 
  (๕) พิจารณาเลือกใช้ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์  
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 รถรับ - ส่งนักเรียน 
 ๑. ท าความสะอาดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง            
ที่วางแขน ด้วยน้ าผสม ผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(น้ ายาฟอกผ้าขาว) และปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์  (เช่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
ความเข้มข้น ๖ % ปริมาณ ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๑ ลิตร) 
 ๒. นักเรียนที่ใช้บริการรถรับนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงก าหนดจุด รับ – ส่ง นักเรียนส าหรับผู้ปกครอง 
 ๓. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนก่อนขึ้นรถรับนักเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกาย
เท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ 
 ๔ . ก ารจั ด ที่ นั่ งบ น รถรั บ นั ก เรี ย น ค วรจั ด ให้ มี ก าร เว้ น ระยะห่ า งระห ว่ า งบุ ค ค ล  
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ทั้งนี้ควรค านึงถึงขนาดพ้ืนที่ของรถ จ านวนที่นั่ง พิจารณาตามบริบทคุณลักษณะ 
ของรถและความเหมาะสม จัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนโดยปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะหาง 
ทางสังคม (Social distancing) อย่างเคร่งครัด 
 ๕. ก่อนและหลังให้บริการรับนักเรียนแต่ละรอบควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศ  
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 ๖. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถรับนักเรียน 

 สระว่ำยน้ ำ 
หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ า  กรณีรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการ

ควบคุมโรคให้สามารถใช้สระว่ายน้ าได้ และควรปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ให้มีการคัดกรองเบื้องต้นหรือเฝ้าระวังมิให้ผู้มีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 

หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ก่อนลงสระว่ายน้ าทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค 
๒. ก ากับดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน าของระบบฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ระบบ 

มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตลอดเวลาการให้บริการ (คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine)            
ใน ระดับ ๑ - ๓ ส่วน ในล้านส่วน (ppm) 

๓. ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระทุกวัน และดูแลความสะอาดของสระน้ าไม่ให้มีขยะมูลฝอย 
๔. ก าหนดมาตรการก่อนลงสระว่ายน้ า  เช่น  นักเรียนต้องช าระร่างกายก่อนลงสระ  

ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนลงและขึ้นจากสระว่ายน้ า สวมแว่นตา – หมวกว่ายน้ า ระหว่าง
การว่ายน้ า ห้ามบ้วนน้ าลาย ห้ามปัสสาวะ ห้ามสั่งน้ ามูกลงในน้ า ห้ามพูดคุยกับเพ่ือน ผู้สอนว่ายน้ า (โค้ช) 
หรือผู้ดูแลสระน้ าต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสระว่ายน้ า 

๕. ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน แบ่งรอบการสอน จ ากัดจ านวนคน และให้มี 
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

๖. ควรเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวส าหรับการว่ายน้ า  เช่น แว่นตา – หมวกว่ายน้ า  
ชุดว่ายน้ า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 
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 หอพักนักเรียน 
 ๑. มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าหอพัก และสังเกตอาการ
เสี่ยง หากพบผู้มีอาการเสี่ยงต้องรีบแจ้งครูหรือผู้ดูแลหอพัก และแจ้งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ด าเนินการต่อไป 
 ๒. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการใน
บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออกอาคาร หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง เป็นต้น 
 ๓. ให้มีการท าความสะอาดในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นประจ า อย่างน้อย
วันละ ๒ ครั้ ง และอาจเพ่ิมความถี่มากขึ้นหากมีผู้ ใช้ งานจ านวนมากด้วยน้ ายาท าความสะอาด  
และอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ % หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ าฟอกขาว) ๐.๑ % ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  - บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น เคาวน์เตอร์ ราวบันได  
ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ที่นั่ง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า 
หยอดเหรียญ ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องดื่มหยอดเหรียญ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วม เช่น 
ปุ่มกดรายการ ฝาช่องรับสินค้า 
  - ห้องส้วมส่วนกลาง เน้นบริ เวณจุดเสี่ ยง ได้แก่  กลอนหรือลูกบิดประตู  ก๊อกน้ า  
อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ าช าระ และพ้ืนห้องส้วม 
 ๔. ควรก าหนดมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร และลดความแออัด  
ในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การจัดระยะห่างของเตียงนอน ชั้นวางของใช้ส่วนตัว จ ากัดจ านวนคน 
ในการใช้ลิฟท์ จัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งที่มีการรอชัดเจน เป็นต้น 
 
 ๕. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ ยง
การใช้ เครื่ อ งปรับอากาศ หากจ า เป็ นต้ อ งใช้ เครื่ อ งปรับอากาศ ควรตรวจสอบประสิทธิภ าพ 
ของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดี ก าหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง
ระบายอากาศ และต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
 ๖. ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้พักในหอพัก เช่น 
  - ให้ผู้ที่พักในหอพักประเมินตนเองก่อน หากพบว่ามีใช้ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
หรือมีอุณหภูมิร่างกาย เท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ 
ให้รายงานหัวหน้าหอพัก เพ่ือเข้าสู่ระบบ การดูแลของโรงพยาบาล ต่อไป 
  - มีการดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่ าง 
ระหว่างบุคคล ๑.๕ เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
(เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน จาน ชาม แก้วน้ า เป็นต้น) ล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่าง
สม่ า เสมอ (เช่ น  ทุ กครั้ งก่ อน และหลั งรับ ป ระท านอาห าร  หลั งการท าความสะอาดห้ อ งพั ก  
หลังการใช้ส้วม เป็นต้น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และ
ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 
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  - ดูแลภายในห้องพักให้สะอาด และท าความสะอาดบริเวณท่ีต้องสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดหรือ
กลอนประตู  โต๊ ะ เก้ า อ้ี  ควรเปิ ดประตู  หน้ าต่ างห้ องพั ก เป็ นประจ าทุ กวัน  เพ่ือระบายอากาศ  
หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง คัดแยกขยะ รวบรวมใส่ถุงขยะ 
มัดปากถุงให้แน่นและน าไปทิ้ง ตามเงื่อนไขที่หอพักก าหนด ก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
 ๗. ภาชนะบรรจุน้ าดื่ม เช่น ถังน้ า เหยือกน้ า คูลเลอร์ ต้องสะอาด มีฝาปิด ควรมีทางเทรินหรือ
ก๊ อ กน้ า  ไม่ ค วร ใช้ ก ารจ้ ว งตั ก โด ยต รง  แล ะต้ อ งล้ า งท า ค วาม สะอาดด้ วยน้ า ย าล้ า งภ าชน ะ 
ภายในและภายนอกทุกวัน 
 ๘. มีมาตรการก ากับดูแลพนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน พนักงานท าความสะอาด  
โดยหากพบว่า มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและแนะน าให้พบแพทย์ ให้สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ ในอาคาร ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ  
และต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑.๕ เมตร หากรับผิดชอบด้านการท าความสะอาด  
ให้สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด  
น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้ล้างมือให้สะอาด เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หาก
เป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 
 ๙. หากมีบริการอ่ืนๆ ภายในหอพัก เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร 
ร้านเสริมสวย หรือกิจการอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในด้าน นั้น ๆ 
 ๑๐. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้โรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับอาการของโรค 
ค าแนะน าการปฏิบัติตนเพ่ือลดการเสี่ยงต่อโรค เช่น เสียงตามสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ  
ไลน์กลุ่มหอพัก 
 ๑๑. ก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตนให้เป็นสุขนิสัยกิจวัตร โดยจัดให้มีจิตอาสาควบคุมดูแลทุกวัน 

๑๒. หากพบผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าหอพักอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้รับผิดชอบร่วมมือ
กับเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การสอบสวนโรค การท าความสะอาด พ้ืนที่             
ต่าง ๆ เป็นต้น 

๑๓. มาตรการอ่ืนๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของหอพัก และให้มีลักษณะเพ่ือป้องกัน
การแพร่ เชื้อและสามารถติดตามสอบสวนโรคได้  เช่น  กิจกรรมการรวมตัวสั งสรรค์  การก า หนด 
ให้บุคคลภายนอกเข้าพักหรือผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ มีการลงทะเบียน เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบกรณีพบผู้ป่วย  
ที่เก่ียวข้องกับหอพัก  
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ส่วนที่ ๒  
แนวกำรปฏิบัติระหว่ำงเปิดภำคเรียน 

 
โรงเรียนต้องก าหนดมาตรการปฏิบัติ ระหว่างเปิด เรียน อย่า งเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน 

และหยุดยังการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครอง สภานักเรียน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือประสานโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
(รพ.สต.) เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนในการช่วยคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน กรณีการคัดกรอง  
พบนักเรียนมีไข้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครองรับนักเรียน 
ไปพบแพทย์ และโรงเรียนสามารถน าแนวทางดังต่อไปนี้ไปก าหนดมาตรการปฏิบัติของโรงเรียนได้ 

 

 แนวปฏิบัติในกำรประเมินควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน 
โรงเรียนต้องประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็น
ส าคัญ พิจารณาด้านสาธารณสุขโดยรวม บนพ้ืนฐานของการประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง ค านึงถึง
ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้
ที่ถ่ายทอดได้ ความรู้ดิจิทัล ความรู้เฉพาะสาขาอาชีพ) การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับครูในการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ของเด็กเล็ก และการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน ความสามารถในการเข้าถึงและความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล
ที่มีคุณภาพมีมากน้อยเพียงใด (ทั้งในด้านผลการเรียนรู้ และความเหมาะสมกับกลุ่มอายุต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาส) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในปัจจุบัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และสุขภาวะ
ทางอารมณ์ และสังคม จะยั่งยืนเพียงใด โดยใช้แบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “คู่มือ 
การปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙” ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙   

๒. แบบประเมินตนเองส าหรับโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  ผลการประเมินสามารถแบ่ง ออกได้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

สีเขียว    หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการ 
  ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่ าหนด และ/ หรือประเมินตนเองซ้ า 
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ในกรณีที่โรงเรียนท าการประเมินตนเองแล้ว และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไปให้
โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อศึกษาธิการจังหวัด 
หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี 
เพ่ือเสนอขออนุญาตต่อศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพ่ือแจ้งต่อโรงเรียนทราบ  
 

 แนวปฏิบัติของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงสาธารณาสุข โดยกรมอานามัยได้ออกแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มรีายละเอียด ๘ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีมาตรการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน เช่น การวัดไข้ สวม

ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ  หากนักเรียนมีความเสี่ยง นักเรียน 
มีอาการไข้ไม่สบาย ต้องให้นักเรียนหยุดเรียนทันที (ร่วมมือกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการคัดกรอง  
ในกรณีนักเรียนป่วย) 

๒. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมื่ออยู่ในโรงเรียน 

๓. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
๔. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้งวัน  
๕. เน้ นการท าความสะอาด พ้ืนผิ วสั มผั สต่ าง  ๆ  ที่ ใช้ ร่ วมกั น  อาทิ  สนาม เด็ ก เล่ น 

 ลูกบิดประตู ห้องน้ าร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก  
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 
๗. จั ดอบรมครู  “รอบรู้ สุ ขอนามั ย” ใน โรงเรี ยน เพ่ื อรองรับสถานการณ์  COVID-19  

โดยบุคลากรสาธารณสุข 
๘. ขอความร่วมมือกับผู้ ปกครองให้ เข้ามามีส่ วนร่วมกับ โรงเรียนในการป้องกันโรค 

และการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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 แนวปฏิบัติในกำรป้องกันโรคของโรงเรียน 
โรงเรียนต้องมีแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อ และความปลอดภัย

ของนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. กำรด ำเนินกำรเมื่อนักเรียนมำถึงโรงเรียน  
 ค รู ต้ อ งดู แ ล ให้ นั ก เรี ย น ใส่ ห น้ าก ากอน ามั ย ทุ ก ค น  ให้ นั ก เรี ย น เดิ น เป็ น แ ถ ว 

ผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน จุดที่ ๑ ผ่ำนกระบะที่มีน้ ำยำฆ่ำเชื้อ จุดที่ ๒ วัดอุณหภูมิ จุดที่ ๓ ล้ำงมือ 
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างตามทางเดิน กรณีโรงเรียนขนาดนักเรียนใหญ่ที่มีนักเรียน 
จ านวนมาก อาจเพ่ิมจ านวนแถวจุดตรวจคัดกรอง เพ่ือลดความแออัดของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน 
โรงเรียนสามารถขอความร่วมมือผู้ปกครอง สภานักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือ
ประสานโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.)  เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน  
กรณีการคัดกรองพบนักเรียนที่มีไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนไปพบแพทย์ 

 
๒. กำรด ำเนินกำรตรวจคัดกรองนักเรียน 
 เมื่อนักเรียนผ่านจุดตรวจคัดกรอง นักเรียนอนุบาล และชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) ให้

ครูน านั ก เรียนไปยั งห้องเรียน ส าหรับห้องเรียนที่ มีครูประจ าชั้น ให้ครูประจ าชั้นรอรับนักเรียน 
เข้าห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้นักเรียน 
เดินไปยังห้องเรียนได้เอง  
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๓. กำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 
 การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนขนาดเล็กมี พ้ืนที่กว้างสามารถจัดให้นักเรียน 

เข้าแถว และท ากิจกรรมหน้าเสาธงได้ตามปกติแต่ต้องมีมาตรการ การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)  
ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี พ้ืนที่จ ากัดสามารถจัดให้นักเรียน 
เข้าแถวที่โต๊ะเรียนในห้องเรียน หน้าห้องเรียน ลานอเนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เป็นต้น 
ควรลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหน้าเสาธงสามารถด าเนินการผ่านทางอินเทอร์คอม ทีวี
ในห้องเรียน หรือไมโครโฟน ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. กำรจัดโต๊ะเรียน 
 โรงเรียนควรจัดโต๊ะเรียน ไม่เกินห้องเรียนละ ๒๐ - ๒๕ ตัว เว้นแต่โรงเรียนใดมีขนาด

ห้องเรียนกว้างขวางเพียงพอให้จัดได้ไม่เกิน 30 ตัว แต่ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
และบนโต๊ะเรียนต้องมีฉากพลาสติกใสกั้น (การด าเนินการติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความ
พร้อมของโรงเรียน) 

 
๕. กำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน 
 โรงเรียนต้องท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ีทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  

ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือในห้องเรียน (บริเวณโต๊ะครู) ในขณะท าการสอน ครูผู้สอน และนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ครูต้องพ่ึงระวังให้นักเรียนเลี่ยงการยืมอุปกรณ์การเรียน และของเล่น สิ่งของต่าง ๆ จากเพ่ือน งดการสัมผัส
ร่างกายซึ่งกันและกันของนักเรียน 
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๖. กำรใช้ห้องน้ ำโรงเรียน 
 โรงเรียนต้องจัด ให้ ครู  และเจ้ าหน้ าที่ คอยดูแลนั ก เรียน ในการใช้ห้ องน้ า  ทั้ งใน  

ช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิว 
และมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน โรงเรียนต้องมีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อและบันทึกเวลา  
ในการท าความสะอาดห้องน้ าโรงเรียนทุก ๆ ชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจ าวัน แม่บ้าน นักการ 
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

 
๗. กำรล้ำงมือของนักเรียน 
 โรงเรียนให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการ

รับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ าและก่อนกลับบ้านจนติดเป็นนิสัย คุณครูต้องสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้น 
วิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน เวลา ๒๐ วินาที ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้คุณครูเตือนนักเรียนให้
มีการล้างมือทุกครั้งหลังคาบเรียน 

 
๘. กำรบริหำรจัดกำรโรงอำหำร 
 โรงเรียนควรจัดโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน โดยให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

กรณีไม่สามารถจัดให้มีระยะห่างตามก าหนดได้ ให้จัดให้มีฉากพลาสติกใสกั้น (การด าเนินการติดตั้งฉาก
พลาสติกใสกั้นขึ้นอยู่กับบริบท และความพร้อมของโรงเรียน) และให้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการท า      
ความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหาร เช่น หลังจากการล้างภาชนะควรมีการน าไปตาก
แสงแดดหรืออบด้วยตู้อบให้แห้งสนิท เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บให้มิดชิด วัตถุดิบในการท าอาหาร
จะต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ ท าความสะอาดอย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหารทุกครั้ง 
แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด และต้องท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนโรงอาหารด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการรับประทาน
อาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ โรงเรียนต้องมีมาตรการการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก 
ขยะแห้ง และมีการก าจัดหลังเลิกเรียนในทุกวัน จัดครูตรวจสอบความสะอาดประจ าวัน และประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ  เช่น  อ าเภอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ในพ้ืนที่
จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยมาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ จัดให้มีครู เจ้าหน้าที่คอยดูและอ านวยความสะดวกใน
การกดน้ าดื่มจากตู้ตามมาตรการของ ศบค.ก าหนด 
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๙. กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันของนักเรียน 
 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดให้ รับประทานอาหารกลางวันที่ ห้องเรียน  

หรือรับประทานอาหารที่โรงอาหาร โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อาจจะต้องแบ่งสัดส่วน  
การรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องเรียนและโรงอาหารตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม   
(Social Distancing) เพ่ือลดความแออัดของนักเรียนในเวลารับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสามารถ  
จัดเวลาการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้ เหลื่อมเวลา โดยมีระยะห่างของรอบเวลา  
รอบละ ๓๐ นาทีได้ 

 
๑๐. อุปกรณ์กำรแปรงฟันและแก้วน้ ำส่วนตัวนักเรียน 
 ครูประจ าชั้นต้องจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวางอุปกรณ์ งดการใช้ของร่วมกัน  

ของนักเรียนหลังรับประทานอาหารกลางวัน  ครูประจ าชั้น ครูเวรประจ าวัน น านักเรียนแปรงฟัน  
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) 

 
๑๑. กำรนอนของนักเรียนระดับเตรียมอนุบำลและอนุบำล 
 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ต้องจัดให้นักเรียนนอนในห้องที่มี

อากาศถ่ายเทสะดวก งดใช้เครื่องปรับอากาศ (อาจใช้พัดลมแทน) เว้นระยะที่นอนของนักเรียนห่างกันประมาณ 
๑.๕ เมตร และมีฉากพลาสติกใสกั้น ครูประจ าชั้น ครูพี่เลี้ยง ต้องก ากับไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน  

 
๑๒. กำรมำรับนักเรียนกลับบ้ำน 
 โรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ (จุดที่ส่ง

นักเรียนในตอนเช้า) โดยผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนที่มีครูเวรประจ าวันท าหน้าที่ตรวจคัดกรอง  
และโรงเรียนสามารถจัดเวลากลับบ้านของนักเรียนโดยการเหลื่อมเวลา และเหลื่อมห้องเรียน เช่น 

• ชั้นเตรียมอนุบำลและอนุบำล  เวลา ๑๔.๓๐ น. ครูประจ าชั้น ครูพ่ีเลี้ยงน า
นักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง หลักฐานใน
การรับนักเรียน อาจเปลี่ยนจากการลงชื่อเป็นการถ่ายรูปผู้ปกครองกับนักเรียน
เพ่ือลดการสัมผัส 

• ชั้นประถมศึกษำ เวลา ๑๕.๓๐ น. ครูประจ าชั้นน านักเรียนเดินเป็นแถว 
เว้นระยะจากห้องเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมารับ) 

• ชั้นมัธยมศึกษำ นักเรียนต้องเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเดิน 
ออกจากโรงเรียน 
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๑๓.  กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนและอำคำรเรียน 
 โรงเรียนต้องก าหนดมาตรการการท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน ๓ เวลา  

คือ ช่วงเช้าก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เมื่อท าความสะอาดแล้วต้องปิดอาคารเรียน  
และไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเรียน 
 

 แนวปฏิบัติกรณีที่มีนักเรียนหรือบุคลำกรป่วย 
ในกรณีท่ีมีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนมีไข้ เท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศา ให้แยกนักเรียน 

ไว้ที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ บันทึกรายชื่อ และอาการป่วยประเมินความเสี่ยงแจ้งผู้ปกครอง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
กรณีที่ ๑  ไม่มีประวัติเสี่ยง 

ให้พานักเรียนไปพบแพทย์ 
ให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

กรณีที่ ๒  พบประวัติเสี่ยง 
 มีประวัติเสี่ยงต่ ำ 
 แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้ 
 บันทึกรายชื่อและอาการป่วยแจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ 
 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์สอบสวนโรค 
 กักตัวอยู่บ้านติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน 

มีประวัติเสี่ยงสูง 
 แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้ 
 บันทึกรายชื่อและอาการป่วยแจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ 
 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์สอบสวนโรค 
 ให้ส่งตรวจหาเชื้อโควิค-๑๙ 
 กักตัวอยู่บ้านติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน 

  ในกรณีที่พบนักเรียนและบุคลำกรติดเชื้อโควิด-๑๙ ผู้มีอ ำนำจสั่งปิดสถำนศึกษำด้วยเหตุพิเศษ 
คือ หัวหน้ำสถำนศึกษำ สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน และผู้อนุญำต สั่งปิดได้ไม่เกินสิบห้ำวัน ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ว่ำด้วยปีกำรศึกษำ กำรเปิดและปิดสถำนศึกษำเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ที่มำ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (๒๕๖๓). “คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา 
        ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙”. หน้า ๑๘  
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ส่วนที่ ๓ 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 
 

โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร ตามความเหมาะสม เช่น  กรณีมาเรียน 
ที่โรงเรียนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี เนื้อหาซับซ้อน และภาคปฏิบัติที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีครูดูแล  
กรณี เรียนอยู่ที่บ้าน เน้นเนื้อหา ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย  
เช่น เรียนรู้จากแบบเรียน ใบความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือทาง Online กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติ  เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ครูชี้ แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กับผู้ปกครอง และนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วยผู้ปกครองท างานบ้านหรือประกอบอาชีพเท่าที่ท าได้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุ ขศึกษาและพลศึกษา อาจให้นั ก เรียนดูแลสุขภาพ และออกก าลั งกายที่ บ้ าน  
แล้วบันทึกการปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้นั กเรียนปฏิบัติที่บ้าน เป็นต้น 
กิ จ กรรม พัฒ นาผู้ เรี ยน  ได้ แก่  กิ จ กรรมแนะแนว กิ จกรรมนั ก เรี ยน  และกิ จกรรม เพ่ื อสั งคม 
และสาธารณประโยชน์ อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการ กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทั้งนี้  การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนด้วยระบบการสอนทางไกล ผ่านโทรทัศน์  
หรือช่องทางการเรียนอ่ืน ๆ เช่น การเรียน Online จากแพลทฟอร์ม และคอนเทนต์ ผ่านทางศูนย์การเรียนรู้
ด้วยระบบดิจิทัล สช ที่ครูผู้สอนมอบหมาย การศึกษาจากแบบเรียน หรือใบความรู้ ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถ
น ามานับเวลาเรียนให้แก่นักเรียนได้  
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 กำรพิจำรณำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผนเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ให้ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน บน พ้ืนฐานของความปลอดภั ยของนัก เรียนและบุ คลากร 
ในโรงเรียน ภายใต้ “ความปกติใหม่” (New Normal) โดยโรงเรียนต้องประเมินตนเอง พร้อมทั้งน าเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอขออนุญาตต่อศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ พิจารณาเห็นชอบให้เปิดเรียน และด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 

 

 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด  

ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  จากเดิมเริ่มที่ครูสอน 
ในห้องเรียนแล้วมอบการบ้านให้ไปท าที่บ้าน อาจเปลี่ยนเป็นครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมทั้งให้
แหล่งข้อมูล นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย ถกแถลง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ การตรวจสอบความเข้าใจการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ควรด าเนินการเป็นระยะสามารถดูจากการแสดงความคิดเห็น การท า
กิจกรรมระหว่างเรียน การท าแบบฝึก การสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น 

การจัดประสบการณ์ส าหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และอาจเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม หรือผสมผสานกิจกรรม
แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทุกด้าน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ส าหรับการก าหนดตารางหรือกิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ให้ค านึงถึงการรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ทั้งนี้ ครูยังสามารถน ารูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน นักเรียน และสถานการณ์ได ้ดังนี้ 

๑. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ (Active learning)  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้
ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

๒. กำรสอนแบบ “พลิกกลับ” (Flipped classroom)  
ครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ เริ่ มจากครูผู้สอนในห้องเรียน  

ผู้ เรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปลี่ ยนเป็นผู้ เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี 
และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแทน  
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๓. กระบวนกำร PLC  
ผู้บริหารโรงเรียนและครูยังสามารถร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง 

ในการวางแผน และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะแห่งการเรียนเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยประสมประสานองค์ความรู้เฉพาะด้าน ความช านาญและความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือ
ความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด ารงชีวิต 
 

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มี  ๓ รูปแบบ ซึ่ งโรงเรียนต้องวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสอดคล้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นส าคัญ เลือกใช้ตามบริบทของโรงเรียน  
และข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ทั้งนี้โรงเรียนควรจัดหาสื่อความรู้ป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด ๑๙ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนต้องเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่ป่วยหรือกรณีปิดโรงเรียนชั่วคราว 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนการจัดการเรียนการสอนเรียนที่บ้าน จัดเตรียม
เอกสาร สื่อ ใบงาน ร่วมทั้งช่องทางการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

 
๑. กำรเรียนกำรสอนในชันเรียน (On-Site)  
การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอน

สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่าน
โทรทัศน์ (on-air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (online) 
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๒. กำรเรียนผ่ำนโทรทัศน์ (On-Air)  
เป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้หรือไม่สามารถจัดการเรียนการสอน  

ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมกันได้ทุกคน การเรียนรู้ที่ใช้สื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนของ  
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และใช้สื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการออกอากาศให้  
มีทั้งหมด ๔ ระบบ ได้แก ่ 
  ๑.๑ ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐  
และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง ๓๓๗ – ๓๕๑  

 ๑.๒ ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง ๓๗ – ๕๑  
 ๑.๓ ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และ  
 ๑.๔ ระบบ IPTV  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓. กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (Online)  
 การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ส าหรับครูและ
นักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต มีทั้งหมด ๔ ช่องทาง ได้แก่  
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 ๓.๑ เว็บไซต์ ODLC - www.odlc.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ เว็บไซต์ DEEP - www.deep.go.th  
 ๓.๓ เว็บไซต์ DLTV - www.dltv.ac.th  
 ๓.๔ เวบ็ไซต์ Youtube - www.youtube.com DLTV๑ Channel – DLTV๑๕ Channel  
 ๓.๕ แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ (On-Site)  
ส าหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 
ในระดับ “สีเขียว” หรือ “เหลือง” สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการ 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ ๑) วัดไข้ ๒) ใส่หน้ากาก ๓) ล้างมือ ๔) เว้นระยะห่าง                  
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๕) ท าความสะอาด ๖) ลดแออัด รวมถึงโรงเรียนจะต้องน าเสนอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามที่
โรงเรียนประเมินตนเอง) ต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอขออนุญาตต่อศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่  

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blended Learning) 
การจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้
เผชิญหน้ากัน หรือใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียน 
เป็นส าคัญ โดยโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังนี้   
  รูปแบบท่ี ๑ กำรสลับช้ันมำเรียนของนักเรียน แบบสลับช้ันมำเรียน 
   กรณีนี้ เช่น โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถจัดให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป .๑ – ป.๓) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.๔ – ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ 
สลับกันไปทุกสัปดาห์ ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้  
ทั้ง on-air และ online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  รูปแบบท่ี ๒ กำรสลับช้ันมำเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 

 กรณีนี้ เช่น โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถจัดให้นักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มาเรียนในวันคู่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔ – 
ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในวันคี่ สลับกันไป ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน
สามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง on-air และ online ตามบริบทความพร้อม
ของนักเรียน 
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  รูปแบบท่ี ๓ กำรสลับช้ันมำเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมำเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 

ในรูปแบบที่ ๓ นี้ เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจ านวนนักเรียน
ต่อห้องมาก มีพ้ืนที่ห้องเรียนจ ากัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียน
ต้องส ารวจข้ อมู ล  เพ่ื อวางแผนแบ่ งกลุ่ มนั ก เรียน ในห้ องเรียน เป็ นสองกลุ่ ม กลุ่ ม A และกลุ่ ม B 
ให้สลับกันมาเรียน สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สาม กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียน
การสอนทางไกล สัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่  กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B 
มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง on-air และ 
online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
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  รูปแบบท่ี ๔ กำรสลับช่วงเวลำมำเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
  กรณีนี้ เช่น โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถจัดให้นักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มาเรียนในช่วงเวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔ – ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม๖) มาเรียนในมาเรียนในช่วงเวลา 
๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง 
on-air และ online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  รูปแบบท่ี ๕ กำรสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
  ในรูปแบบที่ ๔ นี้ เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจ านวนนักเรียน
ต่อห้องมาก มีพ้ืนที่ห้องเรียนจ ากัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียน
ต้องส ารวจข้อมู ล  เพ่ื อวางแผนแบ่ งกลุ่ มนั ก เรียน ในห้ องเรียน เป็ นสองกลุ่ ม กลุ่ ม A และกลุ่ ม B  
ให้สลับกันมาเรียน วันจันทร์ กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล วัน
อังคาร กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป นักเรียน
เรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง on-air และ online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
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 รูปแบบท่ี ๖ รูปแบบหรือวิธีกำรอ่ืน ๆ 
  โรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ ตามความเหมาะสม 
กับบริบทของโรงเรียน โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจากศึกษาธิการ
จังหวัด  
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ส่วนที่ ๔  
บทบำทของผู้บริหำรโรงเรียน  

ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้ปกครอง 
 
 เพ่ือให้โรงเรียนได้มีแนวปฏิบัติส าหรับโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ก าหนดบทบาท 
ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตน 
ในช่วงสถานการณ์ภายใต้ “ความปกติใหม่” (New Normal) ดังนี้ 

  

๑. บทบำทของผู้บริหำรโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผน เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน 

ส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ก ากับติดตามช่วยเหลือ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรวมมือกับครู ผู้ปกครอง ให้การตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

๑. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในโรงเรียน  
๒. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

ประกอบด้วย ครูนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่ 
๓. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาด 

ของโรคติดเชื้อ (Emergency operation for infectious disease outbreaks)  
๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ  

และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางสื่อ 
ที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

๕. สื่อสารท าความเข้าใจ เพ่ือลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
กรณีอาจพบบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเชื้อโรคโควิด ๑๙  

๖. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of entry) ให้แก่ 
นักเรียนครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มี พ้ืนที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า  
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย  

๗. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสม  
ตามบริบทได้อย่างต่อเนื่ อง ตรวจสอบติดตาม  กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิด โรงเรียน  
การจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social media เป็นรายวัน หรือสัปดาห์ 
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๘. กรณี พบนักเรียน ครู  บุคลากร หรือผู้ ปกครองอยู่ ในกลุ่ ม เสี่ ยงหรือผู้ ป่ วยยืนยัน 
เข้ามาในโรงเรียน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือด า เนินการสอบสวนโรค และพิจารณา 
ปิดโรงเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  

๙. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  ตามสิทธิที่ควรได้รับ  
กรณีพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในช่วงกักตัว  

๑๐ . ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการด าเนิน งานตามมาตรการป้ องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  

 

๒. บทบำทของครูผู้สอนและบุลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ดูแลด้านสุขอนามัยของนักเรียนตามหลักของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประสานผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่องช่องทางการเรียนการสอนทางไกล การนัดหมายการท า
กิจกรรม ใบงาน การบ้าน หรืองานที่ครูมอบหมายต่าง ๆ ถ้าหากผู้ปกครองมีศักยภาพสามารถ  
ช่วยครูจัดการเรียนการสอนได้ ให้ร่วมกับผู้ปกครองวางแผนการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนผ่านระบบทางไกล
ตามช่องทางต่าง ๆ ให้นักเรียนเรียนรู้ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน  

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่ เสี่ยง ค าแนะน า 
การป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

๒. สั งเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้  ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก  
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัว  
ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓ . แจ้ งผู้ ป กค รอ งและนั ก เรี ยน  ให้ น า ขอ งใช้ ส่ วน ตั วแล ะ อุป กรณ์ ป้ อ งกั น ม า ใช้ 
เป็นของตนเอง พร้อมใช้  เช่น  ช้อน ส้อม แก้วน้ า  แปรงสี ฟัน  ยาสี ฟัน  ผ้ าเช็ดหน้ า หน้ ากากผ้ า 
หรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

๔. จัดหาสื่ อประชาสัม พันธ์ ในการป้องกันและลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจาย 
โรคโควิด ๑๙ ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม 
ร่วมกันจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด  

๕. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมกันที่ เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง  
ทุกครั้งหลังใช้งาน  

๖. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑.๕ เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และก าช ับให ้น ักเร ียน 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ  
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๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
ต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหาร  

๘. ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่ เข้ ามาใน โรงเรียน ในตอนเช้ า ทั้ งนั ก เรียน  
ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการ 
ของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส  
โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราปั้ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 

- กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับ
และพาไปพบแพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และด าเนินการสอบสวนโรค และแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดโรงเรียนตามมาตรการแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข 

- บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
- จัดอุปกรณ์ การล้ างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้   

บริเวณทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
๙. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจ

มีพฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและน า เข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล 
ด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพ่ือให้ เกิดการดูแลช่วยเหลือ 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป  

๑๐. วิธีการปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูก าหนด  
ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค”์  

๑๑. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ 
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และน ากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืน 
และเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) 
ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น  

๑๒. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจ านวน
ม าก  แล ะก า กั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รการป้ อ งกั น ก ารติ ด โรค โค วิ ด  ๑ ๙  เป็ น บ ท บ าท ส า คั ญ  
อาจจะสร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัส  
กับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

- ความสับสนมาตรการของโรงเรียนที่ ไม่ กระจ่ างชัด เจน  แนะน า ให้ สอบถาม 
กับผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน  

- ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อใน โรงเรียน พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ  
ร้องขอสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ เช่น สถานที่  
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สื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง  
มีโรคประจ าตัวสามารถเข้าสู่แนวทางดูแลบุคลากรของโรงเรียน  

- จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติ เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
เพ่ือลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 

 

๓. บทบำทของนักเรียน 
 ส าหรับนักเรียน ในวันที่มาเรียนที่โรงเรียนต้องเตรียมหนังสือ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม  
เพ่ือจะได้ไม่ต้องยืมอุปกรณ์จากเพ่ือน ต้องปฏิบัติตนตาม มาตรการความปลอดภัยของ ศบค. อย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่ออกจากบ้านมาเรียน อยู่ในโรงเรียน จนกลับถึงบ้าน ในวันที่เรียนอยู่ที่บ้าน นักเรียนต้องเตรียมหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน ให้พร้อมในการเรียนทางไกล การเรียนผ่านระบบทางไกลตามช่องทางต่ าง ๆ  
ให้นักเรียนตามบริบทความพร้อมของนักเรียน โดยต้องนัดหมายกับครูในการเรียนรู้ การท ากิจกรรม ใบงาน 
การบ้าน หรืองานที่ครูมอบหมายต่าง ๆ   

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน า
การป้องกันตน เองและลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด  ๑๙  จากแหล่ งข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้  

๒. สั งเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้  ไอ มีน้ า มูก เจ็บคอ หายใจล าบาก  
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค
โควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

๓. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ผ้าเช็ดหน้าหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน  

๔ . ก รณี นั ก เรี ยน ดื่ ม น้ าบ รรจุ ข วด  ค วรแยก เฉพ าะตน เอ ง แล ะท า เค รื่ อ งห มาย 
หรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับของคนอ่ืน  

๕. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้
ส้วม หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ า เป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ ดีหลั งเล่น 
กับเพ่ือนเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องรีบอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที  

๖. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก
และหลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ  

๗. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
๘. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙  
๙. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่  

และผัก ผลไม้  ๕ สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียม  
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อาหารกล่อง (Box Set) กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงออกก าลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวัน และนอนหลับ 
อย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมงต่อวัน  

๑๐. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียน อย่างสม่ าเสมอ 
ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และท าแบบฝึกหัดที่บ้าน  

๑๑ . หลีก เลี่ ยงการล้อ เลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพ่ือน เนื่ องจาก 
อาจจะก่อให้เกิดความความหวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด ๑๙ และเกิดการแบ่งแยก 
กีดกันในหมู่นักเรียน 

 

๔. บทบำทของผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียน ในด้านอนามัยและการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจ าชั้น
เกี่ยวกับมาตรการการดูแลนักเรียน ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญร่วมกับครูเพ่ือช่วยนักเรียนทั้งในเรื่องการเรียนรู้และ
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน   

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน า
การป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

๒. สังเกตอาการป่วยของนักเรียน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ 
ไม่ ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ ให้ ไปเล่นกับคนอ่ืน ให้ พักผ่อนอยู่ที่บ้ าน  
จนกว่าจะ หายเป็นปกติ  กรณี มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่ เสี่ ยง 
อยู่ในช่วงกักตวัให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้ นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน  
เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว  

๔. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และก ากับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร  
หลังใช้ส้วม หลีกเลี่ ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ า เป็น และสร้างสุขนิสัยที่ ดี  
หลังเล่นกับเพื่อนและเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที  

๕. ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหาร
ครบ ๕ หมู่  และผัก ผลไม้  ๕ สี  และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทน 
การซื้อจากโรงเรียน (กรณีที่ ไม่ได้กินอาหารเช้าจากที่บ้าน) เ พ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกาย  
อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมงต่อวัน  

๖. หลีกเลี่ ยงการพานักเรียนไปในสถานเสี่ ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ สถานที่ แออัด 
ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ  
๗ ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ านาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
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๗. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ส าหรับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน 
รถตู้  หรือรถอ่ืน ๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับคนขับรถในการหามาตรการ  
ความปลอดภัยในขณะที่นักเรียนอยู่บนรถ โดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๘. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครู  
ในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 
๑. ในการเปิดเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผน 

เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย 
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ภายใต้ “ความปกติใหม่” (New Normal) โดยต้องได้รับการประเมิน
และได้รับอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ให้เปิดเรียนและด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

๒. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกตินั้น โรงเรียนสามารถน ากระบวนการ  
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน นักเรียน และสถานการณ์ ดังนี้ 

 ๒.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการอ่าน การ
เขียน  การโต้ ตอบ  และการวิ เคราะห์ ปัญ หา อีกทั้ ง ให้ ผู้ เรียน ได้ ใช้ กะบวนการคิดขั้ น สู ง ได้ แก่  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

 ๒.๒  การสอนแบบ “พลิกกลับ” (Flipped classroom) ครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
วิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูผู้สอนในห้องเรียน ผู้เรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นผู้เรียน 
เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีและมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแทน  

 ๒.๓ กระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนและครูยังสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จากประสบการณ์ตรงในการวางแผน และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
แห่งการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประสมประสานองค์ความรู้เฉพาะด้าน ความช านาญและความรู้
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด ารงชีวิต 
 ๓. มาตรการและแนวทางการดูแลด้านอนามัยและสาธารณสุขของนักเรียน โรงเรียนสามารถ
ร่วมมื อกับ โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุ มชุน  สาธารณ สุขอ า เภอ กรรมการควบคุม โรคอ า เภอ  
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการก าหนดมาตรการและแนวทางด าเนินงาน  
เช่น ระบบส่งต่อนักเรียน ที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อพบว่านักเรียนมี อาการไข้แล้ว โรงเรียน 
จะแยกนักเรียนไปรอที่ไหนของโรงเรียน ดูแลอย่างไร จัดรถ รับ -ส่ง อย่างไร ไปรับการตรวจอาการ 
โดยละเอียดต่อที่ไหน ประสานแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ หรืออาจให้ไปรับการตรวจอาการต่อไปด้วย  
เป็นการท างานร่วมกันเพ่ือเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้ ฯลฯ  

๔. โรงเรียนในชุมชนเมืองที่มีความแออัด ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะมีจ านวนนักเรียน 
ต่อห้องเรียนมาก นักเรียนจะมีโอกาสใกล้ชิดกันมาก และหากติดเชื้ออาจน าไปแพร่ต่อสมาชิกในบ้าน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
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๕. โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนที่ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
มีความพร้อมของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอาจบริหารจัดการให้ครูจัดการเรียนการสอน 
ออนไลน์ และให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกครูผู้สอนได้ หรือบริบทและตามความเหมาะสมของโรงเรียน  

๖. เดือนกรกฎาคม เริ่มเข้าฤดูฝน เป็นช่วงของการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคทางเดินหายใจ
ของเด็ก โรคภูมิแ พ้  โรคไข้ เลือดออก โรงเรียนต้องเสริมการดูแลรักษาอนามัยและสาธารณสุข 
ของนักเรียน โดยเฉพาะ เฝ้าระวัง ติดตาม ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙  

๗. ส าหรับที่ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั้ ง on-air และ online ต้องค านึ งถึ ง   
บริบทความพร้อมของนักเรียนและครอบครัว ต้องไม่เป็นวิธีการที่สร้างภาระให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เช่น 
การซื้อคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น 
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กำรติดตำม และประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่จะต้องด าเนินการทั้งก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน และ
ปิดเรียน เพ่ือติดตาม ดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาและทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ตลอดจน
รับทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ทั้งนี้การติดตามและประเมินผล มี ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน 
๑. โรงเรียนก าหนดหรือแต่งตั้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับผิดชอบด าเนินการตามแนวทาง 

การบริหารจัดการส าหรับโรงเรียน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างชัดเจน ครอบคลุมแนวทางบริหารส าหรับโรงเรียนทั้ง ๔ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
 ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติ ระหว่างเปิดภาคเรียน  
 ส่วนที่ ๓ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ส่วนที่  ๔  บทบาทของผู้ บ ริห าร ครูผู้ สอนและบุ คลากรทางการศึกษา นั กเรียน  

และผู้ปกครอง 
๒. ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานทั้ง ๔ ส่วนในประเด็นต่าง ๆ  

ให้ เป็ น ไปตามสภาพและบริบทของโรงเรียน สรุปผลการด าเนิ น งานตามแนวทางการบริห าร 
ส าหรับโรงเรียนในภาพรวม 

๓. ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
๔. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียน เพ่ือป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด  

ระดับพื้นที่ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัด แต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชน ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับผิดชอบ
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
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๒. คณะท างานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับแต่งตั้งสรุปผลการตรวจติดตาม ยืนยันการด าเนินงาน
ในภาพรวมตามแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๓. ให้คณะท างานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชน รายงานผลการด าเนินงานต่อศึกษาธิการจังหวัด 

๔. ให้ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุญาต  
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เอกสำรอ้ำงองิ 
ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID 19).  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ ส าหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น. สืบค้น ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓,จากhttps://ddc.moph.go.th/viraloneumonia/file/introduction/ introduction๐๗_
๑.pdf. 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), ค าแนะน าการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัย 
ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19). สืบค้น 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓, จาก https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dt link.php?nid=๑๖๕๔๕ 

กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด ๑๙. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

กันต์ เอ่ียมอินทรา. ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ต่อภาคการศึกษา.  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ | คอลัมน์     
OVERSEAS & EDU, กรุงเทพธุรกิจ 

ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19). 

 https://www.covid๑๙.obec.go.th/ 
ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

 โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).  
 https://www.covid๑๙.obec.go.th/ 
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. (๒๕๖๓). แนวทางการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19). สืบค้น ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
จาก https://www.unicef.org/thailand/th/reports/แนวทางการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา 

 เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙-COVID-19/ 
 

 
 

https://www.covid๑๙.obec.go.th/
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ภำคผนวก 
 

- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวัง 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
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แบบประเมินตนเองของสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน  
เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 

สถานศึกษา ................................................................................................................... ........................... 
ต าบล ................................................................ อ าเภอ ........................................................................... 
จังหวัด .........................................................โทรศัพท์ ................................................................. ..................  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
มิติที่ ๑ ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 
๑ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ 

ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
   

๒ มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-๑๙ เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 
เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส  
พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน ครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคน  
ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

   

๓ มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน
ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

   

๔ มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้ 
กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 
หรือไม่ 

   

๕ มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ หรือไม่    
๖ มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณ

ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร  
อย่างเพียงพอหรือไม่ 

   

๗ มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก 
 โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑-๒ เมตร  
(ยืดหลัก Social distancing) หรือไม่ 

   

๘ มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน 
ในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันหรือไม่ 

   

๙ กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่ก าหนดได้  
มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจ านวนนักเรียน 
หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร 
๙.๑ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจาก  
มีจ านวนนักเรียนและระยะห่างเป็นไปตามที่หน่วยงาน 
ราชการก าหนด 
 
๙.๒ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
(สามารถตอบได้มากกว่า ๑ รูปแบบ) 
รูปแบบที่ ๑ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 
รูปแบบที่ ๒ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
รูปแบบที่ ๓ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 
๕ วัน หยุด ๙ วัน 
รูปแบบท่ี ๔ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
รูปแบบที่ ๕ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียน 
ในห้องเรียนเป็น # กลุ่ม 
รูปแบบที่ ๖ รูปแบบอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

๑๐ มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 

   

๑๑ มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ 

   

๑๒ มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม่    
๑๓ มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน 

ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเท
สะดวก หรือไม่ 

   

๑๔ มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม หรือไม่    
๑๕ มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลัง 

การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่ 
   

๑๖ มีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียนเหลื่อมเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน หรือไม่ 

   

๑๗ มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม หรือไม่    
๑๘ มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน  

เช่น แก้วน้ า ซ้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๑๙ มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง 

ทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 
   

๒๐ มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแล
สุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม่ 

   

มิติที่ ๒ กำรเรียนรู้ 
๒๑ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติ 

เพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย 
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโรค
โควิด-๑๙ หรือไม่ 

   

๒๒ มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
โดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง 
กับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 

   

๒๓ มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ 
ในสถานศกึษา ในเด็กเล็ก(ประถม) ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต 
(มัธยม) ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ (กรณีที่สถำนศึกษำไม่ได้ใช้
สื่อออนไลน์ในสถำนศึกษำ เนื่องจำกจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
on-site ๑๐๐% ให้ท ำเครื่องหมำยในช่อง “มี”) 

   

๒๔ มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น 
Website ,Facebook , Line , QR Code ,  
E-mail หรือไม่ 

   

มิติที่ ๓ กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส 
๒๕ มีการเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง หรือไม่    
๒๖ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท 

การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ หรือไม่ 
   

๒๗ มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างทั่วถึง หรือไม่ 

   

๒๘ มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อม 
ของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน 
หรือไม่ (กรณีมีที่พักและเรือนนอน) 
(กรณีที่สถำนศึกษำไม่มีที่พักและเรือนนอน ให้ท ำเครื่องหมำยใน
ช่อง “มี”) 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๒๙ มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อม 

ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตาราง
เวรทุกวนั หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) (กรณีที่
สถำนศึกษำไม่มีสถำนที่ปฏิบัติศำสนำกิจ  
ให้ท ำเครื่องหมำยในช่อง “มี”) 

   

๓๐ มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ 
หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก 
ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ (กรณีที่สถำนศึกษำไม่มี
นักเรียนที่มีควำมบกพร่อง ให้ท ำเครื่องหมำยในช่อง “มี”) 

   

มิติที่ ๔ สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
๓๑ มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน

ป่วย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน หรือไม่ 
   

๓๒ มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจ 
และการตีตราทางสังคม (Social stigma) หรือไม่ 

   

๓๓ มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครู 
และบุคลากรของสถานศึกษา หรือไม่ 

   

๓๔ มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้ง
ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอน
ตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 

   

๓๕ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรที่สงสัยติดเชื้อ หรือป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ โดยไม่ถือเป็นวัน
ลาหรือวันหยุดเรียนหรือไม่ 
 

   

มิติที่ ๕ นโยบำย 
๓๖ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-๑๙ 

แก่นักเรียน ครูบุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจง 
หรือผ่านซ่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนหรือวันแรก 
ของการเปิดเรียน หรือไม่ 

   

๓๗ มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด 
โรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐาน
ชัดเจน หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๓๘ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่    
๓๙ มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ 

และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่ 
   

๔๐ มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล จัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์ 
จุดต าแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีมีรถรับส่งนักเรียน) 

   

มิติที่ ๖ กำรบริหำรกำรเงิน 
๔๑ มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-๑๙ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม หรือไม่ 
   

๔๒ มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ส าหรับนักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 

   

๔๓ มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร 
หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หรือไม่ 

   

๔๔ มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียน 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา หรือไม่ 
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สรุปผลกำรตรวจติดตำมของคณะท ำงำนตรวจติดตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์           
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชน จะต้องยึดตำมเกณฑ์กำรแปลผล
ประเมินตนเองส ำหรับสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกัน

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดท ำโดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน กำรแปลผล 

ผ่านทั้งหมด ๔๔ ข้อ สีเขียว โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ทุกข้อ  
แต่ไม่ผ่านข้อ ๒๑ – ๔๔ ข้อใดข้อหนึ่ง  

สีเหลือง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ไม่ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ข้อใดข้อหนึ่ง  สีแดง โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และ/
หรือประเมินใหม่ 
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บรรณำธิกำร 
 

ที่ปรึกษำ 
นายอรรถพล  ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
คณะท ำงำน 
 นายประยูร  หรั่งทรัพย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
 นายทวีศักดิ์  อ าลา  รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน  

นางสาวเมชวิน  พุ่มมาลี รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา  

นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริม 
 การจัดการศึกษาเอกชน    
นางพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา 
นายณรงค์ศักดิ์  บุณยมาลิก ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
นางสาววราภรณ์  สุวรรณศิร ิ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ 
นางสุมิตรา  ทองแสง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   
นายธเนตร  สภานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียน 
นายเฉลิมชัย  วาสะสิริ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ   
นายวิรัช  ลิ้มเจริญสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม 
นางรัตติยา  ธานี   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางปรานีย์  คุณธรรมดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นายศรัณ  อัยราน้อย  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
นางสาวโกสุม  สุขะเกศ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางสาววรนัฎ  ชัยวัฒนา  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นายภาณุดนัย  สิทธิศักดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางดวงดาว  คฤหบดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวเบญจรัตน์  ครุขยัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                               

 
ออกแบบ รูปเล่ม/ปก 

นางสาวกรรณิการ์  พันธ์คลอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
นายฐิติวัจน์  ชัยกิมานนท์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
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นายฐิติวัจน์  ชัยกิมานนท์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติกา 




