
มาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  

 
1. บริบทของสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 311 คน ตั้งอยู่เลขที่ 291 หมู่ที่ 
3  บ้านศาลาแม่ทา ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51140  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีเนื้อที่  27  ไร่  3 งาน  46  ตารางวา ปัจจุบันมีผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน ได้แก่ นายสนั่น สิงห์ไผ่ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และ นางสุจิลา 
คติศิริกุญชร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จ านวน 24 คน พนักงานราชการ 
จ านวน 2 คน  และครูอัตราจ้าง จ านวน 3 คน ราม 31 คน ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มการเรียนรู้ตามรายวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความ
ถนัด ความสนใจและความต้องการ  คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผนการเรียน
ศิลป์ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนศิลป์ค านวณ แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน และแผนการเรียนศิลป์
ทั่วไป  
 
2. ข้อมูลอาคารเรียนและสถานที่ 
 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมมีอาคารเรียนหลัก จ านวน 2 หลัง คือ อาคารเรียน แบบ 216 ค 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  มีจ านวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบ 216 
ค อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีจ านวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน นอกจากนั้นยังมีอาคาร
ประกอบ 

2.1. โรงฝึกงานคหกรรม Gen.H ,  
2.3. โรงฝึกอุตสาหกรรมแบบ Gen l  

 2.3. โรงฝึกงานเกษตรแบบ Gen A       
2.4. หอประชุมแบบ 100/27  

 2.5. ห้องน้ าและห้องส้วมนอกอาคารส้วมแบบ 6 ที ่/27 จ านวน 4   
2.6. อาคารเรียนชั่วคราว 1  
2.7. อาคารเอนกประสงค์ (สีดลรัศม)ี ใช้เป็นส านักงานอาคารอ านวยการ 

 2.8. บ้านพักครู (5 หลัง 5 หน่วย)    
2.9. อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนสูง  



2.10. โรงอาหารเป็นอาคารกึ่งถาวร 
2.11. อาคารร้านค้าสวัสดิการ 
จากข้อมูลอาคารเรียนและสถานที่ พบว่า โรงเรียนแม่ทาวิยาคมมีอาคารสถานที่ส าหรับ

ด าเนินกิจกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอไม่แออัด สามารถจัดระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า ระยะห่างทางกายภาพได้อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งเป็น
ระยะห่างปลอดภัยโควิด - 19 ได ้

 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) โดยมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียน ดังนี้  
 3.1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  
 3.2. ประชุมวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ 
การจัดการการสอนรู้ผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียม การจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (E - LEARNING) โดยโปรแกรม Moodle การจัดการเรียนการ
สอนผ่านทางออนไลน์  ( Online ) และใช้บทเรียนส าเร็จรูปในกรณีที่นักเรียนไม่สะดวกใช้สื่อออนไลน์
หรือสื่ออ่ืน ๆ  ในกรณีสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายหรือเกิดการระบาดซ้ า 
 3.3. อบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (E - LEARNING) โดยใช้โปรแกรม Moodle, การจัดการเรียนการสอนผ่านทาง
ออนไลน์  ( Online ) ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM, โปรแกรม OBS Studio, การสร้างกลุ่ม Social Network  
เช่น Facebook Line  และการจัดท าโปรแกรม Google From เพ่ือใช้การท าแบบทดสอบ  

3.4. จัดเตรียมตางรางการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีการจัดตารางการจัดการเรียนรู้ตรงกับตารางการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบทางไกล DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดตารางการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน ระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (E - LEARNING) โดยใช้โปรแกรม Moodle, การจัดการเรียนการสอนผ่านทาง
ออนไลน์  ( Online ) การจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM, การจัดการเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรม OBS Studio, การสร้างกลุ่ม Social Network , Facebook Line  ในกรณีสถานการณ์ยังไม่
คลี่คลายหรือเกิดการระบาดซ้ า 

3.6. จัดเตรียมงบประมาณจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการรองรับการเปิดเรียนเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

3.7. ส ารวจสถานที่ห้องเรียน และซ่อมแซม ปรับปรุง ท าความสะอาด อาคาร  เรียน 
ห้องเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ห้องน้ า ห้องส้วม โรงอาหาร สถานที่
รับประทานอาหาร และ อ่ืนๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ให้มีความพร้อม สะอาด สามารถ่ายเทอากาศได้
สะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน  



3.8. ส ารวจสถานที่ส าหรับท าความสะอาด ได้แก่ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ให้มีเพียงพอ อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน และจัดหาสบู่ล้างมือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

3.9. จัดสถานที่ส าหรับการท ากิจกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ได้แก่ การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาหารตามมาตรการ 
เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) 

3.10. ติดต่อกับบุคลากรภายนอนในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทาและส านักงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 

3.11. ติดต่อประสานงานรับการสนับสนุน หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และ Face Shield 
ส ารองไว้ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากาเข้ามาในโรงเรียน 

3.12. ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 แก่ ครู 
บุคลากร ผู้ครอง และนักเรียน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

3.13. ส ารวจประวัติการเดินทาง การสัมผัสผู้ป่วย และความเสี่ยงของ ครู บุคลากร และ
นักเรียน ก่อนเปิดเรียน 14 วัน และจัดท าประวัติเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการป้องกันการแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 

3.14. จัดห้องเรียนส าหรับเรียนออนไลน์ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนปกติได้ 
จ านวน 6 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 121, ห้อง 221, ห้องหลักสูตร, ห้องคอมพิวเตอร์ 1, ห้อง
คอมพิวเตอร์ 2 และห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV หรือให้การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์                
(E - LEARNING), แอพพลิเคชั่น ZOOM, โปรแกรม OBS Studio, สร้างกลุ่ม Social Network  , Facebook 
Line  และการจัดท าโปรแกรม Google From  
 
4. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียน 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาง
โรงเรียนได้มีการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ในช่วงเปิด
ภาคเรียน โดยมีการวางแนวทางการด าเนินการออกเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนปกติ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดหรือเกิดการ
ระบาดซ้ า โดยมีแนวทางในการเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันตามแนวทางจากคู่มือการจัดการ
โรงเรียน รับมือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 4.1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนปกติ 
  ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ สามารถควบคุมได้ ทางโรงเรียนสามารถเปิดภาคเรียนและสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างปกติ ทางโรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการและมาตรการการป้องกัน ดังนี้ 
  4.1.1. จัดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน เพ่ือคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมท าสัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองโดยใช้การติดสติกเกอร์หรือ



ตราปั๊ม และจัดท าบันทึกประวัตินักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ หากพบว่ามีอาการป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม           
มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ เฝ้าระวังที่ห้องพักด้านหน้าประตูโรงเรียน และติดต่อโรงพยาบาลหรือให้
ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ทันท ี  
  4.1.2. ตรวจสอบและส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัยแก่ผู้เรียนทุกคนก่อนเข้าใน
โรงเรียนและการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อ
และการแพร่ระบาดแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

4.1.3. จัดจุดส าหรับล้างมือและอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณ
ทางเข้า และหน้าห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าสู่ภายในโรงเรียนและเข้าเรียน
ในแต่ละรายวิชา 

 4.1.4. จัดกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางการจัดการเรียนรู้โดย
จัดพ้ืนและท าสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการ เว้น
ระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การนั่งเรียนในห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องประชุม โรงอาหาร สนามกีฬา เป็นต้น ในการเข้าท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ห้องเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองจากครูผู้สอน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การสังเกตอาการ
เบื้องต้นจากการดูจากอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น และต้องล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 

 4.1.5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่อมเสริมในวันเสาร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ และการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ตามรายวิชา เพ่ือใช้สอนชดเชยให้
นักเรียนส าหรับเวลาที่หายไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 

 4.1.6. จัดเวลาว่างหรือเวลาที่มีการท ากิจกรรมที่มีคนหมู่มากมารวมตัวกันให้ลดลง 
เพ่ือลดความแออัดของผู้เรียน โดยเหลื่อมเวลาช่วงรับประทานอาหารและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่
จัดจ าหน่ายอาหารได้ มาตรการป้องกัน เช่น การใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย การท าความสะอาด
ภาชนะต่าง ๆ จัดชุดเครื่องปรุงแต่ละร้านค้าให้เป็น 2 จุด ให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย ยกเลิกกิจกรรมที่
มีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน ขอความร่วมมือในการจับกลุ่มของนักเรียนในเวลาพักให้มีจ านวนสมาชิกใน
การจับกลุ่มการท ากิจกรรมที่ลดลงไม่เกิน จ านวน 7 คน  

 4.1.7. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสาธิตการล้างมือเป็นประจ าแสดงพฤติกรรมด้าน
สุขอนามัยเชิงบวก ใช้ภาชนะส่วนตัวเพ่ือความปลอดภัย เช่น การใช้แก้วน าดื่มส่วนตัว การใช้อุปกรณ์
การเรียนต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน โดยใช้คณะกรรมการนักเรียนเพ่ือเป็นแกนน า
ด้านสุขภาพ และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน อย่างสม่ าเสมอ 

4.1.8. จัดท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารในโรงเรียน ห้องเรียน พ้ืนผิวสัมผัส  
ราวบันได โต๊ะ เก้าอ้ี อย่างน้อยวันละครั้ง และจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
พร้อมจัดถังขยะแบบฝาปิดในจุดทิ้งขยะในโรงเรียนทุกจุด 



4.1.9. จัดกิจกรรมและจัดป้ายให้ให้ความรู้ แนะน ามาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาด การสื่อสารเพ่ือลดการตีตราทางสังคมของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการจัดการ
ความเครียด แก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน 

4.1.10. จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวน าทางในการป้องกันการระบาดในการรับส่ง
นักเรียนขณะเดินทางมาและกลับของนักเรียนแก่ผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียน 

4.1.11. ส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ด าเนินการโดยให้ความรู้ระหว่างผู้ปกครอง ครู
พีเลี้ยง และนักเรียน ในการด าเนินชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้รับบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

4.1.12. ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  โดยมีข้อปฏิบัติและรายละเอียด ดังตาราง 

 
ตาราง แสดงข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

กิจกรรม ข้อปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัติตนก่อนมา

โรงเรียน 
1. ส ารวจตนเอง หากพบว่า มีไข้ ไอ 

จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ควรหยุดพักที่
บ้านเพื่อสังเกตอาการ หรือให้
ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
เครื่องใช้ส่วนตัว และท าความ
สะอาดเป็นประจ า 
 

1. ผู้เรียน 
2. ผู้ปกครอง 
3. ครทูี่ปรึกษา 

การ โดยสารรถรั บส่ ง
นักเรียน 

1. จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 
2. ผู้ ที่ ขั บขี่ ร ถผู้ โ ดยสาร ต้ อ งสวม
หน้ากากอนามัยต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 
3.  ท าความสะอาดรถทั้ งภาย ใน
ภายนอกด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อน
และหลังรับส่งผู้โดยสาร 
4. จัดท าข้อมูลทะเบียนผู้โดยสาร 
 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
3. ครอูนามัย 

การคัดกรองหน้าทาง
ประตูโรงเรียน 

1. ก าหนดจุดเข้าออกประตูเดียว คือ 
ประตูทางเข้าที่ 1 หน้า โรงเรียน 
2.  ตรวจวั ด อุณหภูมิ  ด้ วย เครื่ อ ง
ตรวจวัดอุณหภูมิ  

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. ครอูนามัย 



2.1. กรณี พบอุณหภูมิ เกิน 37.5 
oC หรือ พบว่า มีประวัติที่มีการสัมผัส
กลับกลุ่มเสียง จะท าการคัดแยก กักตัว 
และติดต่อให้โรงพยาบาลแม่ทารับตัว
เ พ่ือตรวจวินิจฉัย และด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
หรือวันหยุดเรียน 

2.2. กรณี  พบ อุณหภู มิ ไม่ เ กิ น 
37.5 oC ท าสัญลักษณ์ผ่านการคัด
กรอง 

2.3. กรณีครูและบุคลการให้มา
ตรวจวัดอุณหภูมิที่อาคารส านักงาน 
3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 

การเข้ าแถว เคารพธง
ชาติ 

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 
เมตร 
3. รักษาระยะห่างในการเดินแถว 1 
เมตร ในการเข้าและออกกิจกรรม 
4. ปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมให้มี
ความกระชับ ได้ใจความ และใช้เวลา
ให้น้อยที่สุด 
 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. ครูที่ปรึกษา 

การเข้าชั้นเรียนและการ
ปฏิบัติในอาคารเรียน 

1. เดินตามเส้นทางที่โรงเรียนก าหนด
โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1 
เมตร 
2. จัดทางเข้าออกห้องเรียนทางเดียว 
3. จัดระยะห่างในการนั่งเรียน 1 เมตร 
4. คัดกรองก่อนการเข้าห้องเรียนโดย
ครูประจ าวิชาโดยการสังเกตอาการ 
5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
7. แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในการท า
กิจกรรมในห้องเรียนตามบริบทของ
รายวิชา 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. ครูประจ าวิชา 



6. ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสใน
ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนหลัง
หมดคาบเรียน 
7. ไม่น าอาหาร เครื่องดื่ม ขึ้นมา
รับประทานบนอาคารและในห้องเรียน 
 

ก า ร พั ก รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารกลางวัน 

1. การรับประทานที่โรงอาหารของ
โรงเรียน 

1.1. ผู้ประกอบต้องมีใบรับรอง
แพทย ์

1.2. ผู้ประกอบการต้องได้รับการ
ตัวคัดกรองอุณหภูมิประจ าวัน 

1.3. ผู้ประกอบการต้องสวมหมวก 
หน้ ากาก ผ้ ากัน เปื้ อน และถุ งมือ 
ตลอดเวลาที่ประกอบการ 

1.4. ผู้ประกอบการจัดแยกซอง
เครื่องปรุง ท าความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจ า
ทุกวัน 

1.5. ผู้ประกอบการจัดเตรียม     
สบู่หรือเจลล้างมือหน้าร้านทุกร้าน 

1.6. ก าหนดทางเข้าออกทางเดียว 
1.7. นักเรียนเว้นระยะห่าง 1 

เมตร ในการเข้าแถวชื้ออาหาร และ
รับประทานอาหารที่โต๊ะ รวมถึงการ
เดินเข้าออกโรงหาร 
2 .  ก รณี ก า ร ซื้ อ ขอ งจ าก ร้ า นค้ า
สวัสดิการและร้านค้าอ่ืน ๆ ที่อยู่นอก
โรงอาหาร 

2 . 1 .  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต้ อ ง มี
ใบรับรองแพทย ์

2.2. ผู้ประกอบการต้องได้รับการ
ตัวคัดกรองอุณหภูมิประจ าวัน 

2.3. ผู้ประกอบการต้องสวมหมวก 
หน้ ากาก ผ้ ากัน เปื้ อน และถุ งมือ 
ตลอดเวลาที่ประกอบการ 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. ครูอนามัย 
3. ครูโภชนาการ 
4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 



2.4 .  ผู้ ประกอบการท าความ
สะอาดภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
สะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

2.5. ผู้ประกอบการจัดเตรียม     
สบู่หรือเจลล้างมือหน้าร้านสวัสดิการ 

2.6. ก าหนดทางเข้าออกทางเดียว 
2.7. นักเรียนใช้บริการในร้านค้า

สวัสดิการ และร้านค้าอ่ืน ๆ ที่อยู่นอก
โรงอาหาร ไม่เกินครั้งละ 7 คน และ
เว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการเข้าแถว
ชื้อของ 
3.  กรณีที่ น า อ าหารจาก บ้ านมา
รับประทาน ให้นัก เรี ยนรวมกลุ่ ม
รับประทานอาหาร ไม่เกินกลุ่มละ 2 
คน  และ เ ว้ น ร ะยะห่ า ง  1  เ มต ร 
รวมกลุ่มรับประทานอาหาร 
4. เวลาในการเริ่มรับประทานอาหาร  
    4.1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เริ่มตั้งแต่ 11.50 – 12.30 น. 
    5.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เริ่มตั้งแต่ 12.00 – 12.40 น. 
 

การเข้าหอประชุม 1. จัดทางเข้าออกทางเดียว 
2. ล้างมือก่อนเข้าใช้หอประชุม 
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
4. จัดที่นั่ง เว้นระยะห่าง 1 เมตร 
 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

การใช้ห้องน้ า 1. การเข้า ใช้บริการ ใช้ ได้ ไม่ เกิน
จ านวนห้องน้ าที่ให้บริการ 
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
3. เว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการเข้าใช้ 
4. รักษาความสะอาดทุกครั้งหลังการ
ใช้งาน 
5. ล้างมือทุกครั้งหลังจากออกจากห้อง 

1. ครูเวรประจ าวัน 
2. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 



6. ท าความสะอาดบริ เวณที่มีการ
สัมผัส วันละ 2 ครั้ ง ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาด 
 

การปฏิบัติตนขณะอยู่ใน
โรงเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ใน
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
เป็นประจ า 
4. หลีกเลียงการสัมผัสใบหน้า 
5. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยกเว้น ใน
เวลาพักรับทานอาหารกลางวัน 
 

1. คณะครู บุคลากร และ
นักเรียน ทุกคน 

การเลิกเรียน 1. เดินตามเส้นทางที่ทางโรงเรียน
ก าหนด และเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1 เมตร 
2. ใส่หน้ากากอนามัย 
3 .  ล้ า งมื อทุ ก ครั้ ง ก่ อนออกจ าก
โรงเรียน 
4. เมื่อเดินออกจากโรงเรียนแล้วให้
กลับบ้านทันที 
 

 

 
4.2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดหรือมีการระบาดซ้ า 

  ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ยังเกิดการแพร่ระบาด หรือมีการระบาดซ้ าหลังการเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดภาค
เรียนและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปกติ ทางโรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล ดังนี้  
  4.2.1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีการจัดตารางการเรียนรู้ที่
ตรงกับตารางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

4.2.2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และรายวิชาเพ่ิมเติมที่ไม่มีในตารางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV ผ่านระบบ



อิเลคทรอนิกส์ (E - LEARNING) ของโรงเรียนที่ เว็บไซด์ http://www.mte-l.com ซึ่งเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  

4.2.3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้โปรแกรมอ่ืนประกอบ ได้แก่  
แอพพลิเคชั่น  ZOOM, โปรแกรม OBS Studio,  และ  Social Network  เช่น Facebook Line ในการ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน 

4.2.4. จัดกิจกรรมควบคุมชั้นเรียน ซึ่งประกอบ การเช็คชื่อนักเรียน การปฏิสัมพันธ์
นัดหมาย การมอบหมายงาน การสนทนาโต้ตอบ ผ่าน ด้วยการตรวจผ่าน Social Network  ได้แก่ กลุ่ม
บน Facebook และกลุ่มไลน์ ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างครูและนักเรียน 

4.2.5. จัดกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลผ่านโปรแกรม Google From ในการ
ท าแบบทดสอบ แบบฝึกหัด และการสอบวัดผล 
  5.2.6. จัดครูออกเยี่ยมบ้านเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวมโดย
ใช้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง 
 
5. แนวทางการวัดและประเมินผล 
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางโรงเรียน
ได้มีการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด  - 19 ในช่วงเปิดภาค
เรียนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงมีแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาใน
รูปแบบผสมผสาน ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ในกรณีที่มีการเปิดการจัดการเรียนการสอนปกติทาง
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองส่วน คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ และ
จัดกิจกรรมซ่อมเสริมในวันเสาร์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และในกรณีที่ไม่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ปกติจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
การใช้สถานการณ์จริง จึงท าให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายมาผสมผสานกันตั้งแต่กิจกรรมการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี และสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
เสริมการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติ การวัดและประเมินผล (Assessment) การเรียนจึงต้องมีการ
ประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระยะนับตั้งแต่การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-
assessment ) การประเมินผลระหว่างเรียน ( self-paced evaluation ) และการประเมินผลหลัง
เรียน (Post-assessment) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป โดยอาศัยเครื่องมือ
ในการวัดและประเมินผลดังนี้ 
 5.1. การวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ ในกรณีที่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติจะใช้แบบทดสอบในรูปแบบกระดาษค าตอบ ในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ปกติใช้แบบทดสอบจาก Google From 



 5.2. การวัดผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ในกรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติจะใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ ชิ้นงาน ภาระงานตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ปกติใช้การส่งแบบฝึกทักษะและกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะของผู้เรียนผ่าน 
Social Network  ได้แก่ กลุ่มบน Facebook และกลุ่มไลน์  
 5.3. การวัดผลการเรียนรู้ระหว่างภาคและปลายภาค ในกรณีท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ปกติ โรงเรียนจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ณ สถานศึกษา โดยจัดสถานที่ในการวัดและ
ประเมินผลโดยมีมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) ใน
ระยะห่าง 1 เมตร ให้มีความเหมาะสม กรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ปกติใช้การจัดสอบแบบ
ออนไลน์โดยใช้ Google From   
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