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การประเมนิตนเองของสถานศกึษากอ่นเปิดภาคเรยีนที่ 1/2563 
และการจดัการเรียนการสอน 

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
.................................................................................................................................................. 

วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ
ผูอ้ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 

 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยพิจารณาสาระส าคัญจากคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งข้ึน พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาและนักเรียนในลักษณะ
ออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  

 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แจ้งหนังสือที่ ศธ.04005/ว715 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 

2563 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการประเมินตนเองตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
2.1 ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตาม

แบบประเมินส าหรับสถานศึกษา โดยผลการประเมินจ าแนกไดด้ังนี ้
สีเขียว หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ (ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ) 
สีเหลือง หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรงุใหเ้ป็นไปตาม 
   มาตรฐานที่ก าหนด (ผ่านข้อ 1–20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง) 
สีแดง หมายถึง  โรงเรียนไมส่ามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรบัปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด (ไมผ่่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง) 
2.2 กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองข้ึนไป  ให้สถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองพร้อมน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2.3 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 
2.5 ให้นักเรียนด าเนินการประเมินตนเอง  

 
3. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพรอ้ม

สถานศึกษา เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
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3.1 หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแบบรายงานผลการประเมิน
ความพร้อมสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ส าหรบั
ข้ันตอนที่ ๒) 

3.2 แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ส าหรับข้ันตอนที่ 3) 
 
4. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแจ้งให้

สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักงานเขตเทศบาล 

 
5. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรูปแบบจัดการเรียนการสอนส าหรบัโรงเรยีนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จ านวน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 
5.1 การเรียนในช้ันเรียน (On-Site) เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในช้ันเรียนเป็นหลัก โดย

ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ  มาบูรณาการใช้กับการเรียนในช้ันเรียนได้ เช่น การ
เรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) 

5.2 การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัและระบบดาวเทยีม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์ในการส่งสัญญาณออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ (อนุบาล 1 –ม.6) พร้อมทั้ง
อนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรยีนรู้ในระดับช้ันอนุบาลปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเป็นผู้จัดท าสื่อวิดิทัศน์การเรียนการสอน 

5.3 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจหรือครูอาจก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ 
และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื่อนร่วมช้ันเรียนสามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน E-mail, 
Chat, Social Network เป็นต้น 

 
6. สถานศึกษาสามารถเลือกการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับโรงเรียนภายใต้ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (ตามข้อ 2)  ซึ่งสามารถก าหนดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
6.1 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นการเรียนในช้ันเรียน (On-Site) เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

โรงเรียนหรือในช้ันเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ มาบูรณาการใช้
กับการเรียนในช้ันเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต (Online) ทั้งนี ้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1) วัด
ไข้ 2) ใส่หน้ากาก 3) ล้างมือ 4) เว้นระยะห่าง 5) ท าความสะอาด และ 6) ลดแออัด  

6.2 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้า
กัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยโรงเรียนสามารถเลือกการจัดการเรียนการสอนตามตัวอย่าง
ดังนี้ 1) การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 2) การสลับช้ันมาเรียนของนกัเรียน แบบสลบั
วันคู่วันค่ี 3) การสลับช้ันมาเรียนของนกัเรียนแบบสลบัวันมาเรยีน 5 วัน หยุด 9 วัน 4) การสลับช่วงเวลา
มาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 5) การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุม่  
และ 6) รูปแบบวิธีอื่น ๆ 


