
 

   

  

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------------- 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยังคง
อยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา       
ได้ก าหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกอบกับได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง    
แนวทางการจัดการเรียนการสอน  การสอบ และการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ 
ภาควิชา พิจารณาแนวทางเตรียมการจัดการเรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาต่าง ๆ 
รวมถึงโรงเรียนสาธิตฯ ว่าจะจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ให้สมวัย ดังนั้น 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ก าหนดแนวทาง   
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักเรียน ส าหรับปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 ให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ก าหนดวิธีการ           
สื่อประกอบการสอน และช่องทางการสอนแบบออนไลน์  ตามความเหมาะสมเพ่ือเตรียมการสอนออนไลน์             
โดยค านึงถึงความพร้อมของนักเรียน และแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
บันทึกวิดีทัศน์การสอนออนไลน์  ได้ตั้งแต่วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยติดต่องานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ หรืองานคอมพิวเตอร์ เพ่ือลงเวลาจองห้องบันทึกวิดีทัศน์การสอน และผู้ช่วยในการบันทึก 
   1.2 ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง คือ  
     1) แนวทาง School base Learning การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามตาราง
การเรียนการสอน (100%) โดยมีมาตรการ Social distancing และมาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด   
     2) แนวทาง Partially School – based Learning จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ส่วนหนึ่งและท่ีบ้านส่วนหนึ่ง (50%/50%)   
     3) แนวทาง Home base Learning เรียนที่บ้าน (100%)  
   โดยเตรียมความพร้อมแนวปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้  เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลง 
  ทั้งนี้  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ทุกขณะ      
โปรดติดตามประกาศจากโรงเรียนสาธิตฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศก าหนดการ ตารางเรียนให้ทราบอีกครั้ง
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องโปรดติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ
โปรดเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติทุกแนวทางท่ีประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประเด็น / กิจกรรม 
แนวปฏิบัติเม่ือเปิดปีการศึกษา 2563 

แนวปฏิบัติที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 3 
1. สถานการณ์การ
ระบาด 

อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่ า 
หรือไม่ระบาดเลย 

อยู่ ใน พ้ื นที่ ที่ มี ก ารระบาด 
ปานกลาง 

อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง 
หรือมีการระบาดรอบที่ 2 

2. ระดับการเปิดเรียน ระดบัที่ 1 
School – based Learning 

ระดับท่ี 2 
Partially School – based 
Learning 

ระดับท่ี 3 
Home – based Learning 

เปิดเรียนและจัดการเรียนการ
สอนตามปกติ โดยมีมาตรการ 
Social distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

จัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนส่วนหนึ่งและท่ีบ้าน
ส่วนหนึ่ง โดยมีมาตรการ 
Social distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้านเป็น
หลัก 

3. รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ
ที่โรงเรียน 100% 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
50% และออนไลน์ 50% 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
100% 

4. ช่วงเวลาการเปิด – 
ปิดภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  
วันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63 
ภาคเรียนที่ 2 
วันที่ 16 พ.ย. – 22 มี.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 1  
วันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63 
ภาคเรียนที่ 2 
วันที่ 16 พ.ย. – 22 มี.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 1  
วันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63 
ภาคเรียนที่ 2 
วันที่ 16 พ.ย. – 22 มี.ค. 64 

5. การชดเชยเวลา
เรียนตามโครงสร้าง
เวลาเรียน 

จัดการเรียนการสอนวันละ  
7-8 คาบ  

จัดการเรียนการสอนวันละ  
8 คาบ  

จัดการเรียนการสอนวันละ  
8 คาบ  

6. เวลาเรียน อนุบาล 
 กิจกรรม         เวลา 
รับนักเรียน           7.00 - 8.30 น. 
Home room        8.30 - 8.50 น. 
กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน              8.50 – 9.10 น. 
คาบ 1 เวลา       9.10 – 10.00 น. 
คาบ 2 เวลา       10.20 – 11.10 น. 
คาบ 3 เวลา          11.10 – 12.00 น. 
พักกลางวัน   12.00 – 13.00 น. 
คาบ 4 เวลา       13.00 – 13.50 น. 
คาบ 5 เวลา       13.50 – 14.40 น. 
คาบ 6 เวลา       14.40 – 15.30 น. 
ส่งนักเรียนกลบับา้น 
                       15.30 – 17.00 น. 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา 
Home room          8.00 - 8.20 น. 
คาบ 1 เวลา            8.20 – 9.10 น. 
คาบ 2 เวลา         9.10 – 10.00 น. 
คาบ 3 เวลา       10.20 – 11.10 น. 

อนุบาล, ประถม, ม.ต้น 
กิจกรรม                 เวลา 
รับนักเรียน           7.00 - 8.30 น. 
Home room        8.30 - 8.50 น. 
กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน              8.50 – 9.10 น. 
คาบ 1 เวลา       9.10 – 10.00 น. 
คาบ 2 เวลา     10.20 – 11.10 น. 
คาบ 3 เวลา     11.10 – 12.00 น. 
พักกลางวัน      12.00 – 13.00 น. 
คาบ 4 เวลา     13.00 – 13.50 น. 
คาบ 5 เวลา     13.50 – 14.40 น. 
คาบ 6 เวลา     14.40 – 15.30 น. 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน 
                    15.30 – 17.00 น. 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา 
Home room        8.00 - 8.20 น. 
คาบ 1 เวลา         8.20 – 9.10 น. 
คาบ 2 เวลา       9.10 – 10.00 น. 
คาบ 3 เวลา       10.20 – 11.10 น. 

จัดเวลาเรียนออนไลน์ ตาม
ตารางสอน ที่ จั ด แล ะต าม
หลักสูตรฯ 
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ประเด็น / กิจกรรม 
แนวปฏิบัติเม่ือเปิดปีการศึกษา 2563 

แนวปฏิบัติที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 3 
คาบ 4 เวลา       11.10 – 12.00 น. 
พักกลางวัน  
          เวลา       12.00 – 13.00 น. 
คาบ 5 เวลา       13.00 – 13.50 น. 
คาบ 6 เวลา       13.50 – 14.40 น. 
คาบ 7 เวลา       14.40 – 15.30 น. 
คาบ 8 เวลา       15.30 – 16.20 น. 

คาบ 4 เวลา          11.10 – 12.00 น. 
พักกลางวัน  
        เวลา   12.00 – 13.00 น. 
คาบ 5 เวลา       13.00 – 13.50 น. 
คาบ 6 เวลา       13.50 – 14.40 น. 
คาบ 7 เวลา       14.40 – 15.30 น. 
คาบ 8 เวลา       15.30 – 16.20 น. 
 
** มาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาหท์กุ
ระดับชั้น ดังน้ี 
เลขที่ เลขค่ี มาเรียนสัปดาหท์ี่ 1 , 3 
เลขที่ เลขคู่ มาเรียนสัปดาหท์ี่ 2 , 4 

7. การเข้าแถวเคารพธง
ชาต ิ

งดกิจกรรมหน้าเสาธง งดกิจกรรมหน้าเสาธง งดกิจกรรมหน้าเสาธง 

8. วิธีการจัดการเรียนรู้
แยกตามรายวิชา 

เรียนตามปกติทุกรายวิชา อนุบาล  
เรียนออนไลน์ในกลุ่มวิชา     
บูรณาการภาษาอังกฤษ 
ประถมและมัธยม 
เรียนออนไลน์ในกลุ่ม 5 วิชาหลัก 
: วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม 
เรียนปกติในกลุ่มวิชาที่เน้นทักษะ : 
พลศึกษาฯ การงานอาชีพ ศิลปะ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
**ก าหนดสัดส่วนโดยผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จากขอ้มูลการส ารวจ** 

 

เรียนออนไลน์ทุกรายวิชา 

9. การจัดห้องเรียน อนุบาล 
ห้องเรียนละ  25  คน 

อนุบาล 
ห้องเรียนละ  12-13  คน 

- 

ประถมและมัธยม 
ห้องเรียนละ 30 – 40 คน 

ประถมและมัธยม 
   ห้องเรียนละ 20 คน 

- 

10. แนวทางการวดั
ประเมินผล 

ตามปกต ิ รูปแบบการประเมินผลที่
หลากหลาย เน้นเชิงประจักษ์ 
ค านึงถึงระยะเวลา และความ
สะดวกภายใตส้ถานการณ์ระบาด 

รูปแบบการประเมินผลที่
หลากหลายเน้นเชิงประจักษ์ 
ค านึงถึงระยะเวลา และความ
สะดวกภายใตส้ถานการณ์ระบาด 

11. แนวทางการวดั
ประเมินผลระหว่าง / 
ปลายภาคเรยีน 

โรงเรียนจัดสอบกลางภาคเรยีน
และปลายภาคเรยีนให้ตามปกติ 
โดยมมีาตรการ Social 
distancing และมาตรการ
สุขอนามัยที่เคร่งครัด 

โรงเรียนจัดสอบกลางภาคเรยีน
และปลายภาคเรยีนให้ตามปกติ 
โดยมมีาตรการ Social 
distancing และมาตรการ
สุขอนามัยที่เคร่งครัด 

โรงเรียนจัดสอบเฉพาะปลายภาค
เรียน โดยมีมาตรการ Social 
distancing และมาตรการ
สุขอนามัยที่เคร่งครัด 

12. ประเมินโอกาสการ
ใช้แนวปฏิบัติ 

80% 40%  10% 
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   1.3 ก าหนดแผนผังที่นั่งเรียนชั้นเรียน โดยใช้มาตรการ Social distancing และมาตรการ
สุขอนามัยที่เคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน 1.5 – 2 เมตรขึ้นไป จ านวน 30 – 40 คน (ห้องเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ มีพื้นที่มากกว่าห้องเรียนปกติ และจ านวนนักเรียน/ห้อง ขึ้นอยู่กับขนาดห้องในบางห้องเรียน) 
 

 แผนผังที่นั่งเรียน 
             
         โต๊ะอาจารย์ผู้สอน 
             

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  32  33  34  35 
             

36  37  38  39  40  x  x 
             
         โต๊ะอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
   1.4 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมนักเรียนให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดในลักษณะบูรณาการเรียนการสอน และสอดแทรกองค์ความรู้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และพิจารณาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของ
โรงเรียนสาธิตฯ 
 
  2. แนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ และบุคลากร ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   2.1 ให้สวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) 
ขณะปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ (โรงเรียนแจกให้ทุกคน) 
   2.๒ ตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิร่างกาย ทุกวันจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะ
คลี่คลาย  
   2.๓ ให้บุคลากรทุกคนที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ให้พักรักษา
อาการและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) พร้อมปฏิบัติงานทันทีและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการ
ปฏิบัติงานตามปกติ 
   2.๔ งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้เรียน หรือผู้สอน 
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   2.๕ ให้บุคลากรทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% บ่อยครั้ง 
และย่ าเท้าบนผ้าชุบน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งเมื่อเข้า – ออกบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ 
   2.๖ โรงเรียนสาธิตฯ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม  
 
  3. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 
   3.1 แนวปฏิบัติการเข้า – ออก บริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
    1) นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค 
(Face Shield) ขณะอยู่ภายในโรงเรียนสาธิตฯ  

2) ก าหนดจุดคัดกรอง และซุ้มพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เข้า – ออก 3 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่      
จุดคัดกรองท่ี 1 ประตูด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ อาคารบริหาร  จุดคัดกรองท่ี 2 ประตูทางเข้าทางเท้าหน้าอาคาร
การเรียนการสอน และจุดคัดกรองที่ 3 ประตูทางเข้าอาคารอนุบาล ห้ามมิให้เข้า – ออก โรงเรียนนอกเหนือจาก
จุด คัดกรองที่ก าหนด หากฝ่าฝืนเป็นการกระท าผิดวินัยนักเรียนตามประกาศ 

3) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกเข้าบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ หากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารบริหาร (ห้องธุรการ) โรงเรียนสาธิตฯ ช่วงเวลา 08.30 – 15.30 น. 
เท่านั้น 

4) ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียน บริเวณประตูด้านหน้า และประตูทางเข้า
ทางเท้าหน้าอาคารการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด 
    
   3.2 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนในวันเปิดเรียน 

1) นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. มาช้ากว่าเวลาดังกล่าวถือว่ามาสาย 
2) ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ         

มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก 
เข้า – ออกบริเวณโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะประสานกับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านในทันทีเพ่ือพาไปพบแพทย์ 
และอนุญาตให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีโดยไม่นับเป็นวันลา 

3) ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% บ่อยครั้ง     
โดยโรงเรียนจัดบริการไว้ทุกอาคารเรียนและห้องเรียน และย่ าเท้าบนผ้าที่ชุบน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งเมื่อเข้า – ออก
บริเวณโรงเรียนสาธิตฯ 

4) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป งดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเคารพ
ธงชาติภายในอาคารเรียนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

5) หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายและการรวมกลุ่มของนักเรียน 
 
  4. แนวปฏิบัติการรับประทานอาหารกลางวัน 
   4.1 โรงเรียนสาธิตฯ เปิดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามปกติ โดยให้นักเรียนนั่ ง
รับประทานในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น และค านึงถึงมาตรการ Social distancing ร่วมกับมาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 
   4.2 ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาน าอาหารจากที่บ้านมารับประทาน          
ที่โรงเรียน เพ่ือลดอัตราเสี่ยงการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
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   4.3 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่และตรวจสอบ
คุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน สวมถุงมือยางตลอดเวลาที่ประกอบอาหารและจัดเตรียมอาหารจ าหน่าย 
 
  5.  แนวปฏิบัติการเปิดเรียน  
 

   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ก าหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยยึด
แนวทางปฏิบัติเมื่อเปิดเรียน ตามแนวปฏิบัติที่ 1 จัดการเรียนการสอนตามปกติท่ีโรงเรียน 100%  

 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 
ประกาศ  ณ วันที่    ๑๑   มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 


