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ค าน า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศ
เร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สําหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น 
การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการ รับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา อันเป็นทรัพยากรทีส่ําคัญในการ ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมได้จัดทํา “คู่มือการปฏิบัติ สําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19”เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดย
เน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วยองค์
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโรคโควิด 19 แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร  สถานศึกษา ครู ผู้ดูแล
นักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และแม่ครัวผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทําความสะอาด  การจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมบริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โรงเรียนมุ่งหวังให้ “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19” ฉบับ
นี้ เป็น “เครื่องมือ” สําหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มารู้จักโรคโควิด 19 โรคโควิด 19 คืออะไร
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disesse 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลของ

ไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึง โรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (MERS-CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน ใน
มนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่ เชื่อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาด
ครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้นได้มีการระบาดไปทั่วโลก 
องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรคโควิด 19 
อาการของผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีอาการอย่างไร

อาการท่ัวไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น 
ไม่รู้รส ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต
โรคโควิด 19 แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร

โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่าน การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทาง
ละอองเสมหะจากการไอ น้ํามูก น้ําลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน สนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสที่
มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและ ตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเชื้อท่ีถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดย
ผ่าน เข้าทางปาก (Feco-oral route) ได้ด้วย 
โรคโควิด 19 รักษาได้อย่างไร

ยังไม่มียาสําหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับ การรักษาแบบประคับประคองตาม
อาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ทําให้เกิดปอด
อักเสบได้ ต้องสังเกตอาการ ใกล้ชิดร่วมกับการรักษาด้วยการประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้น และยังไม่
มียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรคโควิด 19 ได้โดยตรง 
ใครบ้าง ที่เสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด 19

กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่เพ่ิงกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ กลุ่ม
เสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ํากว่า 5 ปี
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สถานศึกษากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานศึกษากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจํานวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการ 

ที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด 19       ส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อ    กลับบ้าน 
อาจทําให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้รวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาด ในกลุ่มเด็กขึ้น จะมี
ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติด
เชื้อในกลุ่มเด็กเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและ ระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการ
ในการเปิดเทอม จึงมคีวามสําคัญมากในการควบคุม การระบาด การวางแผนเปิดเทอม    จึงต้องมั่นใจว่า ควบคุมไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้
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มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
(Preparation before reopening)

มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Preparation before reopening)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์ 

เป็นไปในทางที่ดีข้ึน การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิดจากสถานการณ์ โควิด 19 มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการ เตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือลดโอกาส การติดเชื้อและป้องกันไม่ให้
เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรมีการประเมิน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษา ซึ่งองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี ได้เสนอ กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การดําเนินงาน
เพ่ือความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหาร
การเงิน จึงมีแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วย
สร้างเสริมความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการ
ดําเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้ 2. สวม
หน้ากาก 3. ล้างมือ 4. เว้นระยะห่าง  5.  ทําความสะอาด 6. ลดแออัด
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แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด 
กับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขดําเนินการต่อไป 
หลักปฏิบัติในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

ระดับชั้น ชั่วโมง/ปี ชม. วิชาพื้นฐาน/
ปี

ชม.วิชา
เพ่ิมเติม/ปี

ชม.กิจกรรม
พัฒนา

ผู้เรียน/ปี

เวลาเรียน/
วัน

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

ไม่น้อยกว่า 
1,200 ชม. ไม่เกิน 880 ชม. ไม่เกิน 200 ชม 120 ชม. ไม่เกิน 6 ชม

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รวม 3 ปี ไม่
น้อยกว่า 

3,600 ชม.

1,640 ชม/

3 ปี

1600 ชม./

3 ปี

360 ชม./

3 ปี

ไม่น้อยกว่า

6 ชม.

การเปิด - ปิดภาคเรียน ระยะเวลาเปิดภาคเรียน จ านวนวันเรียน จ านวนวันปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 

1/2563

2 ก.ค. – 13 พ.ย.2563 93 วัน 14 – 30 พ.ย.2563 

17 วัน
หมายเหตุ เวลาที่ขาดไป 7 วัน โรงเรียนจะจัดสอนชดเชย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 

2/2563

1 ธ.ค.2563 – 9 เม.ย. 2564 88 วัน 10 เม.ย. – 16 พ.ค.2564 
37 วัน

หมายเหตุ เวลาที่หายไป 12 วัน โรงเรียนจะจัดสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

1. โรงเรียนเตรียมความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ เช่น การจัดห้องเรียนที่มีนักเรียน                                        
ไม่เกินห้องละ 25 คน เน้นการเว้นระยะห่างตามที่ก าหนด โรงอาหารมีการจัดสขุอนามัย ให้กับนักเรียน    
มีมาตรการควบคุมร้านค้าในโรงอาหารตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้องน้ ามีการรักษาความสะอาด                    
มีสบู่ล้างมือให้กับนักเรียน และในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนทั้งที่อยู่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
ก าหนดและมีสัญลกัษณ์การเว้นระยะห่างในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน

2. โรงเรียนด าเนินการภายใต้มาตรการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่า      
(Covid 19) อย่างเคร่งครัด ก าหนดให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มา ติดต่อราชการ                     
ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าให้เรียบร้อย

3. จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับ นักเรียน ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการที่บริเวณทางเข้า-ทางออกของโรงเรียน

4. ลงทะเบียนการเข้าและออกบริเวณโรงเรียน หรือสแกน QR Code Application ไทยชนะเพื่อ 
Check In เมื่อเข้าบริเวณโรงเรียนและ Check Out เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียน

สรุปการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนด้วยรูปแบบผสมผสานคือ การสลับสัปดาห์มาเรียนเป็นระดับช้ันเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สลับสัปดาห์มาเรียนกับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

1. จัดตารางเรียนให้กับนักเรียนทุกห้อง ทุกช้ันเรียน

2. จัดการการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้

1) เรียนตามปกติที่โรงเรียน 

1.1) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละห้องแบ่งเปน็ 2 กลุ่ม

1.1.1) นักเรียนกลุ่ม A

1.1.2) นักเรียนกลุ่ม B

1.2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละห้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.2.1) นักเรียนกลุ่ม A

1.2.2) นักเรียนกลุ่ม B

2) เรียนทางออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, Google Meet 

3. นักเรียน ทั้ง 2 ระดับ สลับสัปดาห์กันมาเรียนที่โรงเรียนและที่บ้าน ดังนี้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียนที่โรงเรียน คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ และให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 5 วัน คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ และสัปดาห์ถัดไปสลับให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนท่ีโรงเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์  และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 5 วัน คือ วันจันทร์ - วันศุกร์

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินวันหยุดราชการและการสอบวัดผลประเมินผล

6 กรกฏาคม 2563     วันเข้าพรรษา

7 กรกฏาคม 2563     ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

28 กรกฎาคม 2563   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

12 สิงหาคม 2563     วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็มพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

และวันแม่แห่งชาติ

3-4 กันยายน 2563 สอบกลางภาคเรียน 1/2563

13 ตุลาคม 2563      วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช                  

บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม 2563      วันปิยมหาราช

11-13 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาคเรียน 1/2563

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามสถานการณ์และ

นโยบายของสพฐ. โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เวลาสอนชดเชย
โรงเรียนจะดําเนินการสอนชดเชยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนผังห้องเรยีน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
(จัดห้องเรียนช่วงสถานการณ์ COVID ระดับชั้น ม.1-ม.3)

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนผังห้องเรยีน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
(จัดห้องเรียนช่วงสถานการณ์ COVID ระดับชั้น ม.1-ม.3)

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนผังห้องเรยีน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
(จัดห้องช่วงสถานการณ์ COVID ระดับชั้น ม.4-6)

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

แผนผังห้องเรยีน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
(จัดห้องช่วงสถานการณ์ COVID ระดับชั้น ม.4-6)

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ออกแบบโดย : งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

1.ครูปฏิบัติหน้าที่สอนและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายเป็นปกติทกุวันท าการ
2. จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

1) จัดการเรียนการสอนแบบปกตติามตารางเรียนของห้องเรียนที่โรงเรียน 2 กลุ่มเวลาเดียวกัน
1.1) ด าเนินการสอนให้เต็มศักยภาพ 
1.2) ดูแลห้องเรียน ให้นักเรียนท าความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ของตน

2) จัดการเรียนการสอนทางออนไลนผ์่านช่องทาง Google Classroom, Google Meet 
และโปรแกรมอื่น ๆ 

3.ครูต้องติดตามการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ไดร้ับมอบหมายของนักเรียนอย่างใกล้ชิด กรณี
นักเรียนกลุ่มที่เรียนออนไลน์ทีบ่้าน

4.กรณีเมื่อนักเรียนในวิชาที่ตนเองสอนที่กลับมาเรียนแบบปกตทิี่โรงเรียน ครูผู้สอนจะต้องติดตาม
ทบทวนนักเรียนที่เรียนออนไลนท์ุกครั้ง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ นักเรียนได้
เรียนรู้เต็มที่ เหมือนกับสอนที่โรงเรียน

5. ให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

บทบาทในการสอนของครูผู้สอนและครูประจ าชั้น

บทบาทของครูเวรประจ าวัน

1. ครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันตามค าสั่งทีโ่รงเรียนมอบหมาย
2. ครูเวรประจ าวันท าการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า มีเด็กที่มีใข้

วัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ผู้ปกครองรับกลับบ้าน หรือพิจารณาส่ง
โรงพยาบาล ทันที

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนการเข้าและออกบริเวณโรงเรียน หรือสแกน QR Code Application 
ไทยชนะเพ่ือ Check In เมื่อเข้าบริเวณโรงเรียนและ Check Out เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียน

4. ตรวจอาคารเรียน ส ารวจความเรียบร้อย ความสะอาดของแต่ละอาคารเรียน 
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คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

กรณีนักเรียนที่มาเรียนตามปกติทีโ่รงเรียน ให้ปฏิบัติตนดังนี้
1. . สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
2.   นักเรียนผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกน QR-code ไทยชนะ และล้างมือด้วยเจล 

แอลกอฮอล์ที่บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
3. การเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) อย่างน้อย 1 - 2 เมตร                 

ทั้งในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน  เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิว 
ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 

4.การใช้พื้นที่ส่วนรวม เช่น ห้องน้ า แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนต้องดูแลตนเอง หม่ันล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์

5. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน ส้อม แก้วน้ า และอ่ืน ๆ
6. นักเรียนท าความสะอาด โต๊ะ เก้าอ้ี ของตนเอง เวร ท าความสะอาดห้องเรียน

กรณีนักเรียนที่เรียนทางออนไลน์ ให้ปฏิบัติตนดังนี้
1. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนตามตารางเรียนของโรงเรียนในทุกคาบของทุกวันพร้อมกับ เนื่องจากครู

ประจ าวิชาจะเช็คเวลาเรียนของนักเรียนจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2. นักเรียนต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ในขณะ

ที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน
3. ในการเข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนทางออนไลนจ์ากครูประจ าวิชา นักเรียนต้องตั้งใจใส่ใจในการเรียน ท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีครูประจ าวิชามอบหมายในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อนักเรียนมาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน 
ครูประจ าวิชาจะได้เน้นย้ าให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ครบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4. เมื่อถึงก าหนดตามปฏิทินการเรียนของนักเรียน นักเรียนต้องมาเรียนแบบปกติท่ีโรงเรียน

บทบาทในการเรียนของนักเรียน
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การมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
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เวลา 11.15 -12.10 น.

เวลา 12.10 – 13.05 น.

ม.1 และ ม.2
ม.4 และ ม.5

ม.3
ม.6

แนวปฏิบัติการรับประทานอาหารที่โรงอาหาร

นักเรียนแต่ละระดับพักรับประทานอาหารที่โรงอาหารตามเวลาก าหนด
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ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา

นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในสถานศึกษา

มีไข้ หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย >37.5 C
หรือมีอาการทางเดินหายใจ หรือ
เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUL)

ไม่มีอาการไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ

เก็บตัวอย่าง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

อยู่ห้องแยกของโรงพยาบาล

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา

- อาการน้อย อยู่บ้าน
- อาการมาก อยู่ห้องแยกโรงพยาบาล

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(High risk comtact)

เก็บตัวอย่าง

- กักตัวอยู่บ้าน (Home isolation)
- ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา (Low risk contact)

- ใช้ชีวิตปกติ
- ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน

การก ากับ ติดตาม และรายงานผล
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแล
สถานศึกษา ควรมีการกํากับ ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ
สถานการณ์และบริบท พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วยต้องรีบแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันทีและ รายงานต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง
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