
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปกีารศึกษา 2563



ค าน า

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาด 

ในวงกวาง  โดยเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 องคการอนามัยโลก  ไดประเมินสถานการณ 

และประกาศใหโรค COVID-19 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public 

Health Emergency of International Concern) โ ดยแนะนํ า ให ทุ กป ระ เทศ เ ร ง รั ด           

การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19. และสําหรับในประเทศไทยนั้น          

ไดมีการพบผูป่วยติดเชื้อจํานวนหนึ่ง ซึ่งถึงแมวาตัวเลขผูป่วยติดเชื้อในแตละวันจะมีจํานวน     

ลดนอยลง  แตก็ยังคงอยู ในสภาวการณ ท่ีไมอาจวางใจได  ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง              

ของประชาชนทุกคนตอการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไมใหประชาชนไดรับผลกระทบ          

ตอสุขภาพ  ตองใหความสําคัญตั้งแตการรักษาสุขวิทยาสวนบุคคล  โดยเฉพาะในประชาชน

กลุมเสี่ยง ท้ังเด็ก ผูสูงอายุ และผูท่ีมีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม

อยางถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึง

ความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัด ทํา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปีการศึกษา 2563 เพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน

สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในระยะตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

8 มิถุนายน 2563
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ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

ของไวรัสท่ีกอใหเกิดอาการป่วยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เชน โรค

ระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS - CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(SARS - CoV) เปนตน  ซึ่งเปนสายพันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอนในมนุษย  กอใหเกิดอาการป่วย

ระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได  โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาด     

ครั้งแรกในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในชวงปลายปี 2019  หลังจากนั้น     

ไดมีการระบาดไปท่ัวโลก องคการอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมนี้วา     

โรค COVID-19

อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาการท่ัวไป  ไดแก  อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข  ไอ มีน้ํามูก  เจ็บคอ  หายใจ

ลําบาก  เหนื่อยหอบ  ไมไดกลิ่น  ไมรูรส  ในกรณี ท่ีอาการรุนแรงมาก อาจทําให เกิด

ภาวะแทรกซอน  เชน  ปอดบวม  ปอดอักเสบ  ไตวาย  หรืออาจเสียชีวิต

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร
โรคชนิดนี้มีความเปนไปไดท่ีมีสัตวเปนแหลงรังโรค  สวนใหญแพรกระจายผานการ

สัมผัสกับผูติดเชื้อผานทางละอองเสมหะจากการไอ  น้ํามูก  น้ําลาย  ปจจุบันยังไมมีหลักฐาน

สนับสนุนการแพรกระจายเชื้อผานทางพื้นผิวสัมผัสท่ีมีไวรัส แลวมาสัมผัสปาก จมูก และตา 

สามารถแพรเชื้อผานทางเชื้อท่ีถูกขับถายออกมากับอุจจาระเขาสูอีกคนหนึ่งโดยผานเขาทางปาก 

ไดดวย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาได้อย่างไร
ยังไมมียาสําหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19  ผูท่ีติดเชื้ออาจตองไดรับการรักษาแบบ

ประคับประคองตามอาการ  โดยอาการท่ีแสดงแตกตางกัน บางคนรุนแรงไมมาก ลักษณะเหมือน

ไขหวัดทั่วไป  บางคนรุนแรงมาก  ทําใหเกิดปอดอักเสบได  ตองสังเกตอาการอยางใกลชิด รวมกับ

การรักษาดวยการประคับประคองอาการจนกวาจะพนอาการชวงนั้น และยังไมมียาตัวใด             

ท่ีมีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรคโควิด 19 ไดโดยตรง

ที่มา  : คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 1



สถานศึกษากับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สถานศึกษาเปนสถานท่ีที่มีนักเรียนอยูรวมกันจํานวนมาก  มักจะมีความเสี่ยงสูง  

หากมีระบบการจัดการที่ไมดี  อาจจะมีการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ไดในกลุมเด็ก  

เนื่องจากพบวาการติดเชื้อ COVID-19 สวนใหญจะไมคอยมีอาการหรือมีอาการแสดง     

คอนขางนอย  ความรุนแรงจะนอยมาก  แตเด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบาน  อาจทําให      

การแพรระบาดเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบาน  หากมี          

การระบาดในกลุมเด็กขึ้น  จะมีผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน  ครู  พอแม  ผูสูงอายุ  

ที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุมเด็ก     

เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเด็กเปนกลุมที่ตองไดรับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อ         

เปนอยางมาก  มาตรการในการเปิดเทอม จึงมีความสําคัญมากในการควบคุมการระบาด  

การวางแผนเปิดเทอมจึงตองมั่นใจวา สามารถควบคุมไมใหเกิดการระบาดของโรค          

ในเด็กนักเรียนได

ที่มา  : คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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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

ขนาดใหญ  (601-1,500 คน) 689

ขนาดใหญพิเศษ (1,501 คนขึ้นไป) 167

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก   (1-499 คน) 1,168

ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 687

ขนาดใหญ  (1,500-2,499 คน) 264

ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 239

รวม 29,467

3
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การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 

มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้

1. สถานศึกษาประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน  ตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม    

ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19            

ที่ปรากฏใน “คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรค

โควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่ง

ออกได้เปน 3 ระดับ  ได้แก่

หมายถึง   โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้

หมายถึง   โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้  แต่ต้องด าเนินการ

ปรับปรุงให้เปนไปตามมาตรฐานที่ก าหนด

หมายถึง   โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการ

ปรับปรุงให้เปนไปตามมาตรฐานที่ก 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

ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณา

4. ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (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 “คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา       

ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติอื่น ๆ เช่น มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  

วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ แนวปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แนวปฏิบัติ    

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ใหเ้ปนไปตาม

• คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด – 19 ในข้อก าหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

• ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

ใช้บังคับ   

5แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ

โรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังน้ี

1. การเรียนในช้ันเรียน (On-Site)

การเรียนการสอนที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนหรือในชั้นเรียน       

เปนหลัก โดยครูผูสอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ มาบูรณาการใชกับ         

การเรียนในชั้นเรียนได เชน การเรียนผานโทรทัศน (On-Air) หรือ การเรียนผาน

อินเทอรเน็ต (Online) เปนตน

2. การเรียนผ่านโทรทัศน (On-Air)

การเรียนการสอนทางไกลผานโทรทัศนในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม       

เพื่อใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูในทุกครัวเรือน ทั้งนี้  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดอนุ เคราะห ในการส ง สัญญาณออกอากาศ                 

15 ชองสัญญาณ (อนุบาล 1 –ม.6) พรอมทั้งอนุเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูในระดับ    

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนเนื้อหาสาระการเรียนรูในระดับ      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน เปนผูจัดทําสื่อวิดิทัศนการเรียนการสอน

3. การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online)

การเรียนการสอนแบบออนไลน เปนการศึกษาผานเครือขายอินเทอร เน็ต            

โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการเรียนรู        

เพื่อใหนักเรียนเขาถึงเนื้อหาดวยตนเองไดทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบดวย ขอความ , 

รูปภาพ , เสียง , วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื่อนรวมชั้นเรียน 

สามารถติดตอ สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน           

ในชั้นเรียนทั่วไป โดยใชชองทางการสื่อสารผาน E-mail, Chat, Social Network เปนตน

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.) และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ให้โรงเรียน

สามารถเปิดเรียนได้ทั้งโรงเรียน

การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)

สีเขียว

7

วันพุธที ่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร1 – 2 เมตร

สีเหลือง
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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)2

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่

การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเปน 2 กลุ่ม

การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน  แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 

รูปแบบหรือวิธีอื่น ๆ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบ

การเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเปนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับ       

การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้      

ที่มีอ ยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ งมี เป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเปนส 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 วันจันทร   วันพุธ   วันศุกร

ระดับชั้น จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร

• ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

• ประถมศึกษา (ป.1-ป.3)

• มัธยมศึกษาตอนต้น

• ประถมศึกษา (ป.4-ป.6)

• มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่าง

9

2.1

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

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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กลุม B ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาเรียน   5 วัน สลับกับกลุ่ม  A

กลุม 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

วันจันทร

On-Site

วันอังคาร

On-Site

วันพุธ

วันศุกร

On-Site

วันพฤหัสบดี

On-Site

การสลับกลุ่มนักเรียน

แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเปน 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 าเปนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ในการป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องผ่าน     

การพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด 

(ศปก.จ.) ตามล าดับ

จุดคัดกรอง

รูปแบบหรือวิธีอื่น ๆ

14

2.6
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บทบาทในการเรียนของนักเรียน

เข้าเรียนตามวันเวลา 

(ตารางเรียนท่ีโรงเรียนก าหนด)

วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน

เรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Online

การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมาย

วันที่นักเรียนมาโรงเรียน

15

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนและครูออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงประสานกับนักเรียนและผู้ปกครอง

เพื่อติดตามการเรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน

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   ที่ต้องใช้อุปกรณและมีครูดูแล กรณีเรียนอยู่ที่บ้าน เน้น เนื้อหา          

ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย เช่น เรียนรู้    

จากแบบเรียน ใบความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน หรือทาง Online

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วย

ผู้ปกครองท างานบ้านหรือประกอบอาชีพเท่าที่ท าได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและออกก าลังกายที่บ้าน แล้วบันทึกการ

ปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติที่บ้าน 

เปนต้น 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม    

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการ         

กับกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนด้วยระบบการสอนทางไกล                           

ผ่านโทรทัศน หรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ เช่น Online การศึกษาจากแบบเรียน 

หรือใบความรู้  สามารถน ามานับเวลาเรียนได้ 

17

1 – 2 เมตร 1 – 2 เมตร
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นฝึกกระบวนการคิด ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟง

บรรยายเพียงอย่างเดียว จากเดิมเริ่มที่ครูสอนในห้องเรียน แล้วมอบการบ้านให้ไป

ท าที่บ้าน อาจเปลี่ยนเปนครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล 

นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เปนการอภิปราย 

ถกแถลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยครูเปนผู้อ านวยความสะดวกให้ เกิด      

การเรียนรู้ การตรวจสอบความเข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน เปนสิ่ง ส าคัญ         

ควรด าเนินการเปนระยะ สามารถดูจากการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม

ระหว่างเรียน การท าแบบฝึก การสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เปนต้น

การจัดประสบการณส าหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) 

ครูสามารถออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และอาจเลือกใช้

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม  หรือผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการนักเรียนทุกด้าน โดยมีครูผู้สอนเปนผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวก

ส าหรับการก าหนดตารางหรือกิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 

ให้ค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเปนส าคัญ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

18แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารงบประมาณประจําปี โดยปกติแลวรัฐบาลสนับสนุนคาใชจาย               

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหกับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 5 รายการ ดังนี้

1. คาจัดการเรียนการสอน

2. คาหนังสือเรียน

3. คาอุปกรณการเรียน

4. คาเครื่องแบบนักเรียน

5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โดยในแตละรายการ มีการดําเนินการดังนี้ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) สามารถใชในลักษณะ 

3 ประเภทงบรายจาย ดังนี้

1.1 งบบุคลากร ไดแก คาจางชั่วคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน 

พนักงานขับรถ นักการภารโรง  เปนตน

1.2 งบด าเนินงาน ไดแก คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และ            

คาสาธารณูปโภค  

1.3  งบลงทุน ได้แก่ คาครุภัณฑ  และคาท่ีดิน ส่ิงกอสราง  

รายการที่ 2 , 3 , 4 ด าเนินการตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณ ในแต่ละประเภทรายการ

19แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563



5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เดิม

รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สถานศึกษามีการดําเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการ 

2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ

ประโยชน  

3) กิจกรรมทัศนศึกษา 

4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

เพ่ิมเติม

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานรายการคากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเพิ่ม กิจกรรมท่ี 5

ดังนี้

5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ           

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียน       

การสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เปนค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนต้น 

แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน ที่อยู่         

ในกลุ่มเสี่ยง ให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19       

กรณีเกิดการระบาด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปน้ี

กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา

เหตุการณการระบาด  หมายถึง  เมื่อพบผูป่วยยืนยันอยางนอย 1 ราย ที่คิดวาอาจมี         

การแพรกระจายเชื้อในสถานศึกษา

1.  ผูป่วยที่เขาเกณฑตองสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง   

ผูที่มีประวัติไข หรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป รวมกับอาการทางเดิน

หายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลําบาก) และมี

ประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูป่วยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ

2.  ผูป่วยยืนยัน  หมายถึง  ผูที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวา ติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019

3.  ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผูสัมผัส

ใกลชิด ตามลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังน้ี

- ผูที่เรียนรวมหอง  ผูที่นอนรวมหอง  หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน

- ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูป่วยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที 

หรือถูกไอ จาม รดจากผูป่วย โดยไมมีการป้องกัน เชน  ไมสวมหนากากอนามัย

- ผูที่อยูในบริเวณที่ปิด ไมมีการถายเทอากาศ  เชน  ในรถปรับอากาศ        

ในหองปรับอากาศ รวมกับผูป่วยและอยูหางจากผูป่วยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมี

การป้องกัน

4.  ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา (Low risk contact) หมายถึง ผูที่ทํา

กิจกรรมอื่น ๆ รวมกับผูป่วย แตไมเขาเกณฑความเสี่ยง

5.  ผูไมไดสัมผัส หมายถึง ผูที่อยูในสถานศึกษาแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูป่วยในชวง         

14 วันกอนป่วย

6.  ผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผูที่มี       

ภูมิตานทานต่ํา หรือมีโรคประจําตัว หรือผูสูงอายุ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กรณีเกิดการระบาด
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กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด

1)  ใหมีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  หากพบวา ป่วย

มากผิดปกติ ใหรายงานเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

2)  ใหมีการคัดกรองไขบริเวณทางเขาสถานศึกษาทุกวัน  หากพบวา มีเด็กที่มีไขจํานวนมาก

ผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่

3)  หองพยาบาลใหมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย

กิจกรรมเมื่อมีการระบาด

1)  ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทําความสะอาด เปนระยะเวลา 3 วัน โดย

ผูอํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจสั่งปิดดวยเหตุพิเศษ ไมเกิน 7 วัน  ผูอํานวยการเขตพื้นที่

การศึกษา ไมเกิน 15 วัน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมเกิน 30 วัน และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดไดตามความเหมาะสม

2)  สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน  บริเวณทางเขาสถานศึกษา โดยใช

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer) และดําเนินการตามแผนผัง ตาม QR Code 

ที่ปรากฏดานลาง

• หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจหาเชื้อ

3)  ผูสัมผัสกลุม High risk ใหดําเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจหาเชื้อ

4)  ผูสัมผัสกลุม Low risk ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหแยกตัวอยูที่บาน และรายงานอาการ 

(Self-report) ทุกวัน  หากพบวา มีอาการเขาเกณฑ PUI ใหดําเนินการแบบผูป่วย PUI

5)  เมื่อเปิดเทอม  ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน  หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยาง 

และพิจารณาความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจวาจะใหผูป่วยดูอาการที่บาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล

6)  ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผูสัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กรณีเกิดการระบาด
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ขั้นตอนการคัดกรองนกัเรียน

และเจ้าหน้าที่ในสถานศกึษา 

การก ากับ ติดตาม และรายงานผล

สถานศึกษา ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนการดําเนินงาน

ใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ  สถานการณ และบริบทพื้นที่       

อยางตอเนื่อง กรณีพบผูมีอาการเสี่ยงหรือป่วย ตองรีบรายงาน    

ตอผูบริหาร และแจงเจาหนาที่สาธารณสุขทันที

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก



คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวนโหลดเอกสาร



แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด – 19 

ในข้อก าหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน 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
ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย 

และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563



แนวทางการด าเนินงานและบริหารงบประมาณ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019




