
มาตรการบรหิารจดัการ
โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง

ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



เรื่อง  มาตรการการบรหิารจดัการในการเปดิภาคเรยีนปกีารศกึษา 2563 
ในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้   ไวรัสโควดิ – 19

และแนวปฏบิตัขิองคร ูบุคลากร นักเรยีน ผู้ปกครองและผูม้าตดิต่อ 
ในการปอ้งกนัควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19

โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง



ของคร ูบุคลากร นักเรยีน ผู้ปกครอง และผูม้าตดิตอ่
ในการปอ้งกนัควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

ระหวา่งเปดิภาคเรยีนปกีารศกึษา 2563



โรงเรียนมีการจัดท าแบบประเมนิตนเองในการเตรียมความพรอ้ม
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เก็บขอ้มลูจาก :

จ านวนจ านวน

รวมทัง้สิน้ จ านวน 4,154 คน
ผลการประเมนิโรงเรยีนมกีารด าเนนิการตามมติทิกุประเดน็



มิติที่ 1 ความปลอดภยัจากการลดการแพรเ่ชือ้



มิติที่ 1 ความปลอดภยัจากการลดการแพรเ่ชือ้
มาตรการควบคมุหลกั

มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเส่ียงก่อนเข้าสถานศึกษา

นักเรียน บุคลากรและผู้ติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าอาคาร ห้องเรียนโรงอาหาร

ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ท่ีน่ังในโรงอาหาร ท่ีน่ังพักทางเดิน จุดรอคอย 
ห้องนอนเด็กเล็ก กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลควรจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน 
การแบ่งจ านวนนักเรียนหรือการใช้พื้นท่ีใช้สอย บริเวณสถานศึกษา ตามความ   เหมาะสม ท้ังน้ีอาจพิจารณาวิธี โดยยึดหลัก 
Social distancing
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1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.1 โรงเรยีนจดัเตรียมสถานทีก่ารใหบ้รกิารตอ่จ านวนครแูละนกัเรยีนอยา่งเหมาะสม



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1. 2 โรงเรยีนไดจ้ัดเตรยีมอปุกรณก์ารตรวจวดัอณุหภมูริา่งกายแบบดจิติอลเพยีงพอ



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1. 3 โรงเรยีนไดก้ าหนดจดุคัดกรองแกบ่คุลากร นักเรยีนผู้ปกครองและผู้มาตดิตอ่อยา่งชดัเจน และ  

ครอบคลมุทกุจดุทีม่กีารเขา้-ออกจากโรงเรยีน



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.4 โรงเรยีนมอีา่งลา้งมอื เจลแอลกลอฮอร ์70% 

และสบูล่า้งมอืในบรเิวณทีม่กีารใชบ้รกิารรว่มกนัทกุวนั
1.5 โรงเรยีนตรวจสอบอาคารเรยีน ห้องเรยีนหอ้งปฏบิตักิาร 

โรงอาหาร ห้องสขุา ให้อยูใ่นสภาพดพีรอ้มใชง้าน



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.6  โรงเรยีนไดก้ าหนดจดุรบั-สง่นกัเรยีนใหม้รีะยะหา่งอยา่งนอ้ย 2 เมตร ในพืน้ทีท่ีโ่รงเรยีนก าหนด

แผนผังจราจรและจุดคัดกรอง



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.7 โรงเรยีนจดัสถานทีต่ามมาตราการเว้นระยะหา่งทางกายภาพเมือ่อยูใ่นทีส่าธารณะควรเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ ืน่อยา่งนอ้ย 

1 เมตร ได้แก ่การเขา้แถวเคารพธงชาต ิการนัง่ในหอ้งเรยีน ห้องประชมุ การเขา้ควิ การจดัที่นัง่รบัประทานอาหาร การจดัโตะ๊เรยีน



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.8 โรงเรยีนไดท้ าความสะอาดฆา่เชือ้ระบบระบายอากาศ และจดุบรกิารน้ าดืม่

1.9 โรงเรยีนไดท้ าความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิทีส่มัผสั ห้องเรียน ห้องสขุา โรงอาหารและบริเวณทีม่กีารใชบ้รกิารรว่มกนั 



1. มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
1.10 โรงเรยีนจดัใหม้พีืน้ทีแ่ยกสว่นส าหรบับคุลากรหรอืนกัเรยีนทีม่อีาการปว่ยหรอืเสีย่งตอ่การตดิเชือ้



2. มาตรการปอ้งกันของโรงเรยีนอสัสมัชญัระยองใน 
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควดิ19  



3. มาตรการดา้นความสะอาดของโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ19 
การท าความสะอาด และฆ่าเชื้ออาคารในโรงเรียน ห้องเรียน อย่างน้อยวันสองคร้ัง โดยเฉพาะพื้นผิว

ที่หลายคนสัมผัส (ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา มือจับ ประตูและหน้าต่าง ของเล่น สื่อการเรียนการสอน 



มิติที่ 2 การเรยีนรู ้



มิติที่ 2 การเรยีนรู ้
มาตรการควบคมุหลกั

จัดหาส่ือความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบส่ือออนไลน์ โปสเตอร์ส่ิงพิมพ์ คู่มือ แนวปฏิบัติ

เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคม อารมณ์และสติปัญญา

สร้างความเข็มแข็งของระบบดูแลนักเรียนโดยบูรณการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านทักษะชีวิต เพื่อช่วยให้นักเรียน
จัดการความเครียดและรับมือกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม
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2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
2.1 จัดหาสื่อความรู้ในการปอ้งกนัควบคมุโรคโควดิ19ส าหรบัใชใ้นการเรยีนการสอน การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน กิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียนในรปูแบบสื่อออนไลน ์โปสเตอร์สิง่พมิพ ์คู่ม ือ แนวปฏบิตัิ



2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
2.2 มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน

2.1 วันเปิดภาคเรียน Group A เปิดเรียนวันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และ Group B เปิดเรียนวันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 256
โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.20 – 16.30 น. (รวมคาบท่ี 8)

2.2 การจัดห้องเรียนมีระยะห่างทางสังคม
2.2.1 การจัดห้องเรียนเป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ 5 ตร.ม / 1 คน หรือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรโดยโต๊ะเรียนจะอยู่ใน

ห้องติดสัญลักษณ์ น่ังสลับกลุ่ม และสลับวันเรียน
2.2.2 นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (Group A และ Group B) ดังน้ี

นักเรียนโปรแกรมปกติ
Group A เลขท่ี 1 – เลขท่ี 23
Group B เลขท่ี 24 – เลขท่ีสุดท้าย
นักเรียนโปรแกรม Smart English และ Smart Science ระดับประถม และ ม.3/7

Group A เลขท่ี 1 – เลขท่ี 15
Group B เลขท่ี 16 – เลขท่ี สุดท้าย
นักเรียนโปรแกรม Smart English และ Smart Science ระดับมัธยม

Group A เลขท่ี 1 – เลขท่ี 10
Group B เลขท่ี 11 – เลขท่ี สุดท้าย แนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอน



Group A
เปิดเรียน

วนัพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563

นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : เร่ิมต้ังแต่เวลา 07.45 – 16.30 น. (รวมคาบท่ี 8)

เรียนทุกวันจันทร์    วันพุธ  วันศุกร์    
วันที่นักเรียนไม่ได้มาครูจะมอบหมายงาน

เป็นเอกสารเพิ่มเติม

**หมายเหตุ นักเรียนทั้งสองกลุ่มจะมาเรียนวันเสาร์กลุ่มละ 10 สัปดาห์โดยเร่ิมสลับเวลาเรียนในวันที่ 14 กันยายน 2563 

วนัเวลา-เปิดภาคเรียน
2. มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน

Group B
เปิดเรียน

วนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรียนทุกวันอังคาร    วันพฤหัสบดี  วันเสาร์ 
วันที่นักเรียนไม่ได้มาครูจะมอบหมายงาน

เป็นเอกสารเพิ่มเติม



2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
2.3 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั-ประถมศกึษา-มธัยมศกึษา

2.3.1 การจัดชั้นเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (Group A/Group B)
Group A จะมาเรียนทุก วันจันทร์ วันพุธ  วันศุกร์            วันท่ี นักเรียน ไม่ได้มาครูจะมอบหมายงานเป็นเอกสารเพิ่มเติม
Group B จะมาเรียนทุก วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์  วันท่ี นักเรียน ไม่ได้มาครูจะมอบหมายงานเป็นเอกสารเพิ่มเติม

หมายเหต ุนักเรียนท้ังสองกลุ่มจะมาเรียนวันเสาร์กลุ่มละ 10 สัปดาห์โดยเร่ิมสลับเวลาเรียนในวันท่ี 14 กันยายน 2563

2.3.2 การจัดตารางเรียน จะจัดเวียนวันเรียนจันทร์ – ศุกร์ ด้วยการยึดตารางสอนเป็นวัน ๆ ตามท่ีฝ่ายวิชาการก าหนดให้มีดังต่อไปน้ี
ตารางเรียนวันจันทร์ จ านวน 11 วัน
ตารางเรียนวันอังคาร จ านวน 11 วัน
ตารางเรียนวันพุธ จ านวน 12 วัน
ตารางเรียนวันพฤหัสบดี จ านวน 12 วัน
ตารางเรียนวันศุกร์ จ านวน 11 วัน

2.4 เวลาเรยีนระหวา่งภาคเรยีนประกอบไปดว้ยเวลาเรียน online 30 วัน + เวลาเรยีน on site กลุ่มละ 59 วัน (รวมวนัสอบ) 
รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 89 วัน



2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
2.5 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนแบบแบง่ น.ร. ออกเปน็สองกลุม่ เวลาเรียนจะม ี59 วัน/กลุม่ 

สัปดาห์ท่ี 1 ให้เป็นการทบทวนบทเรียน และติดตามงานจากการเรียน online 
สอนตามเน้ือหาจาก Course Outline
สอนเน้ือหา – มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกท า
ทดสอบย่อย ๆ (Quiz) เพื่อการเก็บคะแนน
ไม่สอบกลางภาค แต่ใช้คะแนนจากการทดสอบย่อย และ/หรือคะแนนจากการเข้าเรียน Online หรือแบบฝึกหัดมาเป็นคะแนนเก็บ
ของคะแนนก่อนกลางภาคบางส่วน 
คะแนนกลางภาคจะมีการเก็บคะแนนจากการทดสอบย่อย แบบฝึกหัด การมอบหมายงาน (ซ่ึงครูผู้สอนจะระบุรายละเอียดใน 
Course outline เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป)
งดการมอบหมายงานประเภท assignment กิจกรรมกลุ่ม หรือการรวมกลุ่ม น.ร. เพื่อการท างาน
ปรับ Course Outline ให้สอดคล้องต่อบริบทของเวลาเรียน เน้ือหาการเรียน และเวลาในการเรียนให้มากข้ึน
ตารางประกอบเวลาเรียนระหว่างภาคเรียน ประกอบไปด้วยเวลาเรียน online 30 วัน + เวลาเรียน on site กลุ่มละ 59 วัน (รวมวันสอบ) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 89 วัน



2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
2.6 มาตรการการใชห้้องประกอบการเรยีน (การรกัษาความสะอาดใหป้ลอดเชือ้ – ห้องคอมฯ ห้องวทิย ์ห้องดนตร ี

โรงยมิ สนามกฬีา)

ก่อนเปดิภาคเรยีน
ครูผู้สอนท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

ก่อนเขา้หอ้งเรยีน
ครูผู้สอนรับ น.ร.มายังห้องปฏิบัติการ
น.ร. ใส่แมส, ท าความสะอาดมือด้วยเจล/แอลกอฮอร์ล้างมือ

ระหวา่งเรยีน
ครูจัดการเรียนการสอน  น.ร. มีการสัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ
การน่ังเรียนเว้นระยะห่าง เว้นระยะอุปกรณ์
ครูผู้สอนใส่แมส

ก่อนออกจากหอ้งเรียน
ก่อนเลิกชั้นเรียน 5 นาที ให้ น.ร. รอด้านหน้า
ครูท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ หลังการสอนทุกคาบ
น.ร. ล้างมือท าความสะอาด
ครูพากลับห้องเรียน



2. มาตรการในการจดัการเรยีนการสอน
การจัดการสอนวชิาพลศึกษา และวิชาดนตรี

งดกีฬาที่เลน่เป็นทีม
งดกีฬาที่ใชอ้ปุกรณร์ว่มกนั
งดสัมผัส
สอนกีฬาที่สรา้งสมรรถนะเฉพาะคน 
เช่น กรีฑา ลู่และลาน  โยคะ กระโดดเชอืก 
งดกีฬาวา่ยน้ า

วิชาพลศกึษา
ใช้เครือ่งเฉพาะตน
เว้นระยะหา่ง
อุปกรณ์สว่นตวั เช่นลิน้เครือ่งเปา่ตา่ง ๆ  
ต้องน ามาเอง

วิชาดนตรี
ก่อนเลกิชัน้เรยีน 5 นาท ีให้ น.ร. 
รอดา้นหนา้
ครูท าความสะอาดอปุกรณด์ว้ยการพน่
น้ ายาฆา่เชือ้ หลังการสอนทกุคาบ
น.ร. ล้างมอืท าความสะอาด
ครูพากลบัห้องเรยีน

ก่อนออกจากหอ้งเรยีน

งดซ้อมกฬีา ดนตรี โยธวาฑติ  การรวมกลุม่ทกุประเภท



มิติที่ 3 การครอบคลมุถงึเดก็ดอ้ยโอกาส



มิติที่ 3 การครอบคลมุถงึเดก็ดอ้ยโอกาส
มาตรการควบคมุหลกั

จัดหาวัสดุส่ิงของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ 
ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ควรมีส ารอง 

มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

1
2
3

มีมาตรการการท าความสะอาด   และจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพัก   และเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ

มีมาตรการการท าความสะอาด   และจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคลอ้ง   กับข้อบัญญัติการปฏิบัติตน   ศาสนกิจ 

4
5

มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการการเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรม อารมณ์ท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกับ   
เด็กปกติ ได้แกเนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องด้านพฤติกรรมอารมณ์รวมถึง
ภาวะสมาธิส้ันและเด็กออทิสติก 

6



มาตรการดแูลนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งด้านพฒันาการ
การเรยีนรู ้รวมถงึภาวะสมาธสิัน้ เด็กออทสิตกิ

ทีม admin ของโรงเรียนให้การช่วยเหลือ นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการเข้าถึงอุปกรณ์ออนไลน์ เพื่อให้
ผู้ปกครองสะดวกในการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยการเรียนออนไลน์ โดยมีผู้ปกครอง
ให้ความช่วยเหลือ
ครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือในข้อสงสัยท่ีผู้ปกครอง
ต้องการซักถาม
ครูผู้สอนติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน

การเรยีนออนไลน์
ครูผู้สอนให้ตความสนใจนักเรียนเป็นพิเศษ เป็นรายบุคคล
มีการจัดการเรียนการสอนการวัดผล ตามลักษณะ
ของรายบุคคล
ในวันท่ีนักเรียนไม่ได้มาเรียน นักเรียนจะท าแบบฝึกหัด
ท่ีครูมอบหมาย
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามลักษณะตามธรรมชาติ
รายบุคคล

การเรยีน onsite



มิติที่ 4 สวัสดกิารและการคุม้ครอง



มิติที่ 4 สวัสดกิารและการคุม้ครอง
มาตรการควบคมุหลกั

จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว 

จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) 

จัดเตรียมแนวปฏิบัติตนการจัดการความเครียดของครู และบุคลากร 

1
2
3

ตรวจสอบประวัติเส่ียงของบคุลากรและนักเรียน ตรวจสอบเร่ืองการกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาท าการเรียนการสอน
ตามปกติและทุกวันเปิดเรียน 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับบุคลากรและ นักเรียนท่ีสงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลา
หรือวันหยุดเรียน

4
5



มิติที่ 5 นโยบาย



มิติที่ 5 นโยบาย
มาตรการควบคมุหลกั

ส่ือสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโรคโควิด 19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแบบออนไลน์หรือกลุ่มย่อยตามท่ีจ าเป็น 

มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา

1
2
3

แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบเก่ียวกับโรคโควิด 19 ในสถานศศึกษา 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี โดยมอบหมายครู บุคลากร ครูอนามัยใน สถานศึกษา ท าหน้าท่ีคัดกรองวัดไข้นักเรียน สังเกตสอบถาม

4
5

สถานศึกษามีการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ / 
Thai STOP COVID กรมอนามัยตามแบบประเมินตนเองส าหรับ สถานศึกษาและความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง   
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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มิติที่ 6 การบรกิารการเงนิ



มิติที่ 6 การบรกิารการเงนิ
มาตรการควบคมุหลกั

พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาส าหรับกิจกรรมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควดิ 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น  หน้ากากอนามัย 
และเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น

1

2
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