
รูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในวนัเปิดภาคเรียน



การเตรียมความพรอ้มการจดัการเรียนการสอน 

ในวนัเปิดภาคเรียน วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563
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รูปแบบการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียน
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บทบาทของครูและนกัเรียน
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บทบาทของผูป้กครอง

4
มาตรการและแนวทาง

ในการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง

มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยั

และสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 



ขนาดหอ้งเรียน โตะ๊ และเกา้อ้ีนกัเรียน

มาตรฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

ระดับช้ัน หอ้งเรียน โตะ๊และเกา้อ้ีนกัเรียน

ก่อนประถมศึกษา 
ตอ้งมีพื้ นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

35 ตารางเมตร

โตะ๊ กว้าง 60 X ลึก 40 X สงู 54 ซม.

เก้าอี้ กว้าง 30 X ลึก 34 X สงู 58 ซม.

ประถมศึกษา
ตอ้งมีขนาดหอ้งไม่ต า่กว่า 

6 เมตร X 8 เมตร

โตะ๊ กว้าง 60 X ลึก 40 X สงู 67 ซม. 

เก้าอี้ กว้าง 30 X ลึก 38 X สงู 73 ซม.

มธัยมศึกษา
โตะ๊ กว้าง 60 X ลึก 40 X สงู 76 ซม. 

เก้าอี้ กว้าง 30 X ลึก 40 X สงู 85 ซม.

จดัหอ้งเรียนใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing)

การเตรียมความพรอ้มการจดัการเรียนการสอน 

ในวนัเปิดภาคเรียน วนัที ่1 กรกฎาคม 2563



การจดัหอ้งเรียนใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing)

จ านวนนกัเรียน 20 – 25 คน/หอ้งเรียน 



รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ1

เหมาะส าหรบัโรงเรียนประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียน

ขนาดใหญ่ ท่ีมีขนาดพื้ นที่ของโรงเรียนบริเวณกวา้ง 

สามารถจดัการเรียนการสอนใหม้ีการเวน้ระยะห่าง

ทางสงัคม (Social Distancing) ไดอ้ย่างสะดวก 

ภายใต ้ “ ชีวิตวิถใีหม่ ” (New Normal)

การเรียนในชั้นเรียน

(On-Site)



รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ1

ภายใตเ้งือ่นไข 

1.  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจงัหวดัที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโรค           

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของศูนย์

บริหารสถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.)

2.  โรงเรียนบนพื้ นท่ีเกาะ โรงเรียนบนพื้ นท่ีสูงในถิน่ทุรกนัดาร 

โดยโรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดต้ามปกติ

การเรียนในชั้นเรียน

(On-Site)



รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 การสลบัชั้นมาเรียนของนกัเรียน แบบสลบัวนัคู่ วนัคี่

การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)2

2.4 การสลบักลุ่มนกัเรียน แบบแบ่งนกัเรียนในหอ้งเรียนเป็น 2 กลุ่ม

2.3 การเหลือ่มเวลามาเรียนของนกัเรียน แบบเรียนทุกวนั

2.1 การสลบัชั้นมาเรียนของนกัเรียน แบบสลบัวนัเรียน



การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Larning)

รูปแบบที ่1 :   การสลบัชั้นเรียนของนกัเรียน 

ภายใตเ้งือ่นไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีบริเวณพื้ นที่นอ้ย และจ านวนครูไม่เพียงพอเมือ่ขยายจ านวนหอ้งเรียน (ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา)

2. โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนในวิชาหลกั คือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

มาเรียน  วนัจนัทร ์  วนัพุธ   วนัศุกร ์

ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มาเรียน   วนัองัคาร  วนัพฤหสั

ระดบัชั้น จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์

อนุบาล

ประถมตน้ (ป.1-ป.3)

มธัยมตน้

ประถมปลาย (ป.4-ป.6)

มธัยมปลาย



การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Larning)

รูปแบบที ่2 :   การสลบัชั้นเรียนของนกัเรียน (สลบัวนัคู่ วนัคี่) 

ภายใตเ้งือ่นไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีบริเวณพื้ นที่นอ้ย และจ านวนครูไม่เพียงพอเมือ่ขยายจ านวนหอ้งเรียน (ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา)

2. ระดบัชั้นปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนผ่านระบบการเรียนทางไกล (On-Air)

3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เรียนผ่านระบบออนไลน ์(Online)

4. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลกั คือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

มาเรียน  วนัค่ี

ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มาเรียน   วนัคู่

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

วนัค่ี

ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 

ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

On-Site 

ระดบัประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

On-Air  , Online

วนัคู่

On-Site 

ระดบัประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

On-Air  , Online

ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 

ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 



ภายใตเ้งือ่นไข 

1.  โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีบริเวณพื้ นท่ีนอ้ย และจ านวนครูไม่เพียงพอเมือ่ขยายจ านวนหอ้งเรียน (ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา)

2.  โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนในวิชาหลกั คือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)                                                                                  

3.  ผูป้กครองสะดวกรบั-ส่งนกัเรียน กรณีโรงเรียนเลิกเรียนช่วงเชา้ เวลา 11.30 น.  ช่วงบ่าย  เวลา 15.30 น.

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

มาเรียน 12.30-15.30 น.

ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มาเรียน  08.30-11.30 น.

ระดบัชั้น 08.30 – 11.30 น. 12.30 – 15.30 น.

อนุบาล

ประถมตน้ (ป.1-ป.3)

มธัยมตน้

ประถมปลาย (ป.4-ป.6)

มธัยมปลาย

การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Larning)

รูปแบบที ่3  : การสลบัช่วงเวลามาเรียนของนกัเรียน (นกัเรียนมาเรียนทุกวนั)



วนัจนัทร์

Onsite OnAir , Online

วนัพุธวนัองัคาร

Onsite OnAir , Online

วนัศุกร์วนัพฤหสับดี

ภายใตเ้งือ่นไข 

1.   เหมาะสมกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษที่มีจ านวนนกัเรียนมาก หอ้งเรียนและพื้ นที่จ ากดั และโรงเรียนที่มีการจดัการเรียน การสอนโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 

เช่น English Program Mini English Program , Gifted ตลอดจนโรงเรียนประจ าพกันอน เต็มรูปแบบหรือบางส่วน  และโรงเรียนกีฬา

2. ระดบัชั้นปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนผ่านระบบการเรียนทางไกล (On-Air)

3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เรียนผ่านระบบออนไลน ์(Online)

4. สามารถจดัการเรียนการสอนไดค้รบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Larning)

รูปแบบที ่4  : การสลบักลุ่มนกัเรียน

แบ่งนกัเรียนในหอ้งเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แลว้สลบัวนัมาเรียน

Onsite OnAir , Online Onsite OnAir , Online Onsite OnAir , Online



บทบาท

ของนกัเรียน

เขา้เรียนตามวนัเวลา 

(ตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด)

วนัทีน่กัเรียนมาเรียน วนัทีน่กัเรียนไม่มาเรียน

- ประสานกบันกัเรียนและผูป้กครองเพือ่ติดตามการเรียนผ่านระบบ

การสอนทางไกล DLTV / ช่องทางการเรียนอ่ืนๆ 

- ท าหนา้ท่ีเป็นครูช่วยสอนใหก้บัครูท่ีท าการสอนปกติ

บทบาทของ

ครูผูส้อน

เรียนผ่านระบบการสอนทางไกล DLTV / ช่องทางการเรียนอ่ืนๆ

และท าใบกิจกรรม ใบงาน และการบา้น ท่ีครูมอบหมายในวนัมาเรียน

เขา้สอนนกัเรียนตามปกติตามวนัเวลา

(ตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด)

หมายเหตุ     ระดบัชั้นปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนผ่านระบบการเรียนทางไกล (On-Air)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เรียนผ่านระบบออนไลน ์(Online)



การเลือกใชรู้ปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

ขอ้สงัเกต

รูปแบบการเรียนการสอนทีโ่รงเรียนจะเลือกใช้

ข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงของคณะครู  ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ผูป้กครอง ชมุชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา       

ขั้นพื้ นฐานของโรงเรียน   โดยข้ึนอยู่กบับริบท

และความเหมาะสมของโรงเรียน



มีมาตรการคดักรอง

ครู นกัเรียน บุคลากร และผูม้าติดต่อราชการทุกคน  

เช่น การวดัไข ้สวมใส่หนา้กากอนามยัก่อนเขา้โรงเรียน                     

ผูป้กครองร่วมใหป้ระวติั หากนกัเรียนมีความเสี่ยง

เมือ่นกัเรียนมีอาการไขไ้ม่สบาย ตอ้งหยุดเรียนทนัที

และแจง้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้ นท่ี

1

ครู นกัเรียน บุคลากร และผูม้าติดต่อราชการ 

สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมือ่อยู่ในโรงเรียน

2

แนวทางเตรียมความพรอ้มของสถานศึกษา เนน้ความร่วมมือปฏิบติัตาม 8 แนวทาง

ขอ้มูลโดย : กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

การเวน้ระยะห่างในหอ้งเรียน

เน้นจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนเดียวกนัตลอดทั้งวัน

4

5 เนน้การท าความสะอาด

พื้ นผวิสมัผสัต่างๆ ทีใ่ชร่้วมกนั

อาท ิสนามเดก็เล่น 

ลูกบิดประตู ห้องน า้ 

ร่วมกบัการจัดกลุ่ม

สลับกนัใช้งานเพ่ือช่วยลดการสมัผัสร่วมกนัจ านวนมาก 

ลดความแออดั

ไม่จดักิจกรรมทีเ่กิดการรวมกลุ่มของนกัเรียน

6

จดัใหม้ีจุดลา้งมอืดว้ยสบูเ่หลว

หรือแอลกอฮอลเ์จลอย่างเพียงพอ

3

จดัอบรมครู “รอบรูสุ้ขอนามยั” ในโรงเรียน 

เพือ่รองรบัสถานการณ ์COVID-19

โดยบุคลากรสาธารณสุข

7

8 ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน

ในการป้องกนัโรค และการปฏิบติัตวัเพือ่ป้องกนั

การแพร่กระจายเช้ือ



มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง

โรงเรียนตอ้งช้ีแจงท าความเขา้ใจถงึบทบาทของผูป้กครอง

1. เตรียมอาหารเชา้

ใหน้กัเรียนรบัประทานก่อนมาโรงเรียน

2. เตรียมอุปกรณก์ารเรียน

และหนา้กากอนามยัใหก้บันกัเรียน 

** ส าหรบัโรงเรียนทีม่ีความพรอ้มสามารถเตรียมอาหารเชา้บริการนกัเรียน

ใหโ้รงเรียนด าเนนิการตามความเหมาะสมโดยเนน้การเวน้ระยะห่างทางสงัคม



นกัเรียนเดินทางโดยรถตูโ้ดยสาร 

โรงเรียนตอ้งมีมาตรการขอความร่วมมือกบัคนขบัรถ 

ในการใส่หนา้กากอนามยัทุกครั้งขณะขบัรถ ท าความสะอาดรถ 

เบาะที่น ัง่ ก่อนรบันกัเรียนในช่วงตอนเชา้ และส่งนกัเรียนในช่วง

ตอนเย็นอย่างเคร่งครดั โดยทางโรงเรียนควรเตรียมหรือก าชบั

การใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือในสดัส่วนที่สามารถฆ่าเช้ือโรคไวรสัโคโรนา 

2019 ได้

มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน



ผูป้กครองมาส่งดว้ยตวัเอง

โรงเรียนก าหนดมาตรการขอความร่วมมือ

จากผูป้กครอง   ในการใส่หนา้กากอนามยัทุกครั้ง

ทีม่าส่งนกัเรียน และท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน

อย่างเคร่งครดั

มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน



เมือ่นกัเรียนเดินทางถงึโรงเรียน

กรณีที่ผูป้กครองมาส่งท่ีโรงเรียน และมีความประสงคข์อเขา้           

บริเวณโรงเรียน โรงเรียนควรจดัพื้ นท่ีส าหรบัผูป้กครองบริเวณหนา้โรงเรียน

ใหเ้ป็นสดัส่วน มีการคดักรอง ตรวจเช็คอุณหภูมิ และใชแ้อลกอฮอลเ์จล

โดยเนน้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั

การเวน้ระยะทางสงัคม 

(Social Distancing) 

ตรวจเช็คอุณหภูมิ 

และใชแ้อลกอฮอลเ์จล

มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน



มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน

เมือ่มาถงึโรงเรียนนกัเรียนตอ้งใส่หนา้กากอนามยั เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียน 

คุณครูเวรประจ าวนัด าเนนิการตรวจคดักรอง โดยเดินผ่านตามจุดที่มีการเวน้ระยะ ตามทางเดิน 

กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนกัเรียนจ านวนมาก อาจเพิม่จ านวนแถวนกัเรียนในการคดักรอง เพือ่ลดความแออดัของนกัเรียนบริเวณหนา้โรงเรียน 

หรือโรงเรียนอาจจะมีมาตรการของโรงเรียนเอง เช่น ขอความร่วมมือจากผูป้กครองอาสา สภานกัเรียน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)      

โดยประสานงานกบัโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) ใหเ้ป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน

* ขณะท าการคดักรองหากพบนกัเรียนมีอาการไข ้จาม มีน ้ ามูก หายใจเหนือ่ยหอบ ใหผู้ป้กครองรบันกัเรียนกลบัไปพบแพทย์

จุดที ่1 

กระบะทีม่ีน ้ ายาฆ่าเช้ือ

จุดที ่2 

ตรวจวดัอุณหภูมิ 

จุดที ่3 

ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์



กรณีนกัเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1-ป.3)

จะมีครูน านกัเรียนไปยงัหอ้งเรียน

และที่หอ้งเรียนจะมีครูประจ าชั้นรอรบันกัเรียนอยู่

กรณีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

นกัเรียนสามารถเดินไปยงัหอ้งเรียนไดเ้อง

มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน

เมือ่ผ่านจุดคดักรอง



กรณีโรงเรียนประถมขนาดเล็กและมีพื้ นท่ีกวา้ง สามารถจดันกัเรียนเขา้แถวและมีกิจกรรมหนา้เสาธงไดต้ามปกติ

แต่ตอ้งมีมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม (Social Distancing) 

มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน

กิจกรรมหนา้เสาธง



กรณีโรงเรียนประถม ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 

มีพื้ นที่จ ากดั แบ่งได ้2 อย่างคือ

ใหน้กัเรียนเขา้แถว 

ทีโ่ตะ๊เรียนในหอ้งเรียน

ใหน้กัเรียนเขา้แถว หนา้หอ้งเรียน 

มีกิจกรรมหนา้เสาธงผ่านทางอินเทอรค์อม 

ทีวีในหอ้งเรียน หรือไมโครโฟน 

มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน

กิจกรรมหนา้เสาธง



การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน

หอ้งเรียนควรมีการจดัโตะ๊เรียน จ านวนไม่เกิน 20 - 25 ตวั 

โดยแต่ละตวัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 1.5 เมตร และบนโตะ๊เรียนตอ้งมีฉากพลาสติกใสกั้น

ภายใตเ้งือ่นไข 

1 . ถา้จ านวนนกัเรียนในหอ้งเรียนมีจ านวนนอ้ย และสามารถจดัโตะ๊เรียนใหม้ีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ไม่ตอ้งมีฉากพลาสติกใสกั้น 

2. การด าเนนิการติดตั้งฉากพลาสติดใสกั้น ข้ึนอยู่กบับริบทและความพรอ้มของโรงเรียน



การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน

ท าความสะอาดหอ้งเรียน โตะ๊เรียน และเกา้อ้ีทุกครั้งดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ 

ทั้งก่อนเรียน พกักลางวนั และหลงัเรียน โดยมีการบนัทึกขอ้มูลอย่างเคร่งครดั



ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอลล์า้งมือในหอ้งเรียน 

(บริเวณโตะ๊ครู)

ขณะท าการสอน  

ครูผูส้อนและนกัเรียนตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา

การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน



ใหน้กัเรียนเลีย่งการยืมสิง่ของต่างๆ 

เช่นอุปกรณก์ารเรียนและของเล่นจากเพือ่น
งดการสมัผสัร่างกายซ่ึงกนัและกนั

การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน



27 

การใชห้อ้งน ้าโรงเรียน 

มีครูและเจา้หนา้ที่คอยดูแลนกัเรียนในการใชห้อ้งน ้ า ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

ใหน้กัเรียนสลบักนัใชห้อ้งน ้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเวน้ระยะอย่างชดัเจน



โรงเรียนตอ้งมีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ 

และบนัทึกเวลาในการท าความสะอาดหอ้งน ้าโรงเรียนทุกๆ ชัว่โมง 

โดยมอบหมายครูเวรประจ าวนั แม่บา้น นกัการ ด าเนนิการอย่างเคร่งครดั

หอ้งน ้าโรงเรียน 



29

การลา้งมือของนกัเรียน

เนน้ใหน้กัเรียนลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่เหลว ทั้งก่อนและหลงัการรบัประทานอาหาร 

หลงัการเขา้หอ้งน ้า และก่อนกลบับา้น จนติดเป็นนิสยั 

คุณครูตอ้งสอนนกัเรียนลา้งมือโดยเนน้วิธีการลา้งมือ 7 ขั้นตอน 20 วินาที ของกรมอนามยั 



30

การรบัประทานอาหารกลางวนั 

1.   โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางทานอาหารที่หอ้งเรียนหรือทานอาหารที่โรงอาหาร

2.  โรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ อาจจะตอ้งแบ่งสดัส่วน ทานอาหารที่หอ้งเรียนและโรงอาหาร

โดยเนน้การเวน้ระยะห่างทางสงัคม  



การรบัประทานอาหารกลางวนั 

เพือ่ลดความแออดัของนกัเรียน จะตอ้งมีการเหลือ่มเวลา

ในการพกัรบัประทานอาหารกลางวนั โดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาที

11.00 น. 10.30 น. 11.30 น. 12.00 น. 



โรงอาหาร

1. โตะ๊ทานอาหารของนกัเรียนจะตอ้งมีฉากพลาสติกใสกั้น 

และเวน้ระยะนกัเรียน 

* การด าเนนิการติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้น ข้ึนอยู่กบับริบทและความพรอ้มของโรงเรียน

2. โรงเรียนตอ้งมีมาตรการอย่างเขม้งวด 

อุปกรณภ์าชนะในการรบัประทานอาหาร จะตอ้งมีมาตรการท าความสะอาด อย่างชดัเจน 

เช่น หลงัจากการลา้งภาชนะควรมีการน าไปตากแสงแดด หรืออบดว้ยตูอ้บใหแ้หง้สนทิ

เพือ่เป็นการฆ่าเช้ือโรคและจดัเก็บใหม้ิดชิด



โรงอาหาร

3.  วตัถุดิบในการท าอาหารจะตอ้งมีความสดใหม่  

และปรุงสุก ถูกสุขลกัษณะและท าความสะอาด

อย่างเคร่งครดัก่อนน ามาปรุงอาหาร

4.  แม่ครวั/ผูช่้วยแม่ครวั พนกังานลา้งจาน 

ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั และถุงมือ 

ตลอดเวลาในขณะปฏิบติังาน  



โรงอาหาร

5. ท าความสะอาดโตะ๊และเกา้อ้ี พื้ นโรงอาหาร

ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ  ทั้งก่อนและหลงัการรบัประทาน   

อาหารของนกัเรียนในแต่ละรอบ

6.  การท้ิงขยะ ใหโ้รงเรียนมีมาตรการการคดัแยกขยะ

อย่างชดัเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแหง้ 

และมีการก าจดัหลงัเลิกเรียนในทุกๆ วนั



โรงอาหาร

7.  โรงเรียนจดัครูตรวจสอบความสะอาดประจ าวนั 

และประสานงานกบั หน่วยงานราชการ  เช่น  อ าเภอ 

ส านกังานเขต ในพื้ นท่ีจดัส่งเจา้หนา้ที่ดา้นอนามยั     

มาตรวจสอบเป็นระยะๆ

8. น ้าดืม่ โรงเรียนจัดครู/เจา้หนา้ที่คอยดูแล

อ านวยความสะดวกในการกดน ้ าดืม่จากตู้

ตามมาตรการของ ศบค.ก าหนด

** ผูป้กครองสามารถเตรียมน ้าดืม่ใหก้บันกัเรียนมาจากบา้นได้



อุปกรณก์ารแปรงฟันและแกว้น ้าส่วนตวั

• ครูประจ าชั้นตอ้งจดัระเบยีบการเวน้ระยะในการจดัวางอุปกรณ์

• งดการใชข้องร่วมกนัของนกัเรียนและหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั

• ครูประจ าชั้น/ครูเวรประจ าวนั น านกัเรียนแปรงฟัน 

โดยเนน้การเวน้ระยะห่างของนกัเรียน



การนอนของนกัเรียนปฐมวยั

กรณีโรงเรียนมีการจดัใหน้กัเรียนนอน

ภายใตเ้งือ่นไข 

1 . ถา้จ านวนนกัเรียนในหอ้งเรียนมีจ านวนนอ้ย และสามารถจดัทีน่อนใหม้ีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ไม่ตอ้งมีฉากพลาสติกใสกั้น 

2. การด าเนนิการติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้น ข้ึนอยู่กบับริบทและความพรอ้มของโรงเรียน

• จดัหอ้งนอนใหม้ีอากาศถ่ายเท 

• งดการใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ

(อาจใชพ้ดัลมแทน)

• เวน้ระยะที่นอนของนกัเรียนห่างกนัประมาณ 2 เมตร 

มีฉากพลาสติกใสกั้น 

• ครูประจ าชั้น/ครูพีเ่ล้ียงก ากบั

ไม่ใหน้กัเรียนเล่นกนัขณะนอน 

(นกัเรียนถอดหนา้กากอนามยั)



การนอนของนกัเรียนปฐมวยั

กรณีโรงเรียนไม่จดัใหน้กัเรียนนอน 

ใหผู้ป้กครองมารบันกัเรียนกลบับา้น (นกัเรียนไปนอนที่บา้น) 

หรืออาจจดักิจกรรมใหน้กัเรียนตามความเหมาะสม



การมารบันกัเรียนกลบับา้น

• ผูป้กครองรบันกัเรียน ณ จุดรบั – ส่ง ที่โรงเรียนเตรียมไวใ้ห ้(จุดที่ส่งนกัเรียนในตอนเชา้) 

• ผูป้กครองผ่านจุดคดักรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจ าวนัท าหนา้ที่คดักรอง 

• โรงเรียนปล่อยนกัเรียนกลบับา้นโดยมกีารเหลือ่มเวลา และเหลือ่มหอ้งเรียน



การมารบันกัเรียนกลบับา้น

ชั้นปฐมวยั เวลา 14.30 น. ครูประจ าชั้น/ครูพีเ่ลี้ ยงน านกัเรียนเดินเป็นแถวเวน้ระยะจากหอ้งเรียน มาส่งใหก้บัผูป้กครอง 

หลกัฐานในการรบันกัเรียนอาจเปลีย่นจากการลงช่ือเป็นการถ่ายรูปผูป้กครองกบันกัเรียน เพือ่ลดการสมัผสั

ชั้นประถมศึกษา เวลา 15.30 น. ครูประจ าชั้นน านกัเรียนเดินเป็นแถวเวน้ระยะจากหอ้งเรียน 

มาส่งใหก้บัผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองมารบั)

ชั้นมธัยมศึกษา นกัเรียนตอ้งเขา้แถวโดยการเวน้ระยะห่างทางสงัคมในการเดินออกจากโรงเรียน



การท าความสะอาดหอ้งเรียนและอาคารเรียน

โรงเรียนก าหนดมาตรการการท าความสะอาดหอ้งเรียน และอาคารเรียน 3 เวลา 

คือ ช่วงเชา้ก่อนเรียน พกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน เมือ่ท าความสะอาดแลว้ตอ้งปิดอาคารเรียน

และไม่อนุญาตใหข้ึ้นอาคารเรียน



การเตรียมตวัก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนก าหนดมาตรการการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ก่อนเปิดภาคเรียน

เช่น ท าความสะอาดหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งพกัครู หอ้งสมุด อุปกรณไ์ฟฟ้า

แอร ์พดัลม หอ้งน ้า หอ้งครวั โรงอาหาร เป็นตน้



การเตรียมตวัก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนจดัหอ้งพยาบาลเพือ่รองรบันกัเรียนกรณีนกัเรียนเกิดการเจ็บป่วย

และครูนกัจิตวิทยาประจ าโรงเรียนเพือ่เป็นท่ีปรึกษากรณีนกัเรียนเกิดความวิตกกงัวล

เกีย่วกบัการระบาดของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา 2019



การเตรียมตวัก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

เป็นที่ปรึกษาดา้นสุขอนามยัของโรงเรียน


