
แนวทางการจัดการเรยีนการสอน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร

นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน



ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

On-siteรูปแบบ

จ ำนวน
นักเรียน

ผลส ารวจการเตรยีมการจัดการเรยีนการสอน (2 พ.ค. 64)

680,776 434,330 202,943 733,638 1,378,290 2,239,454

12 8 4 13 24 39

On-air On-handOnline On-Demand Blended

หมำยเหตุ : 

จ ำนวนโรงเรียนทัง้หมด 29,084 โรง

แยกเป็น On-site 15,107 โรง และ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 13,977 โรง

ทบทวนและยืนยัน



รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน5
On-site
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน1

เงื่อนไข ดังนี้
ก. กรณีทั่วไป

1. โรงเรียนไม่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดของโรค
2. ผ่านการประเมินระบบ Thai Stop Covid (TSC+)
3. สามารถจัดระบบ Social Distance ตามมาตรการท่ี ศบค. ก าหนด

ข. กรณียกเว้นส าหรับ นร. ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ไม่สามารถเรียนทางไกลดว้ยรูปแบบใดๆ ได้

1. โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตท่ีมีการแพร่ระบาด...และ
2. นร. ไม่สามารถเรียนจากที่บ้านได้ (Learn from Home) เนื่องจาก

ไม่มีอุปกรณ์ หรือมีไม่เพียงพอส าหรับการเรียนทางไกล
3. มีอุปกรณ์เพียงพอแต่ไม่มีผู้ปกครองดูแล ซึ่งเสี่ยงต่อความ

ปลอดภัยต่อการดูแล...หรือ
4. มีข้อจ ากัดทั้งข้อ 2 และ 3
5. รร. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด



On-site
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน1

สามารถด าเนินการได้ ดังนี้

* สามารถผสมผสานทั้ง On-site และการสอนทางไกล
ซึ่งการเรียนทางไกลอาจเป็นเพียงส่วนเสริม

รูปแบบที่ 1 
มาโรงเรียนทุกระดับชั้น

1 2 3 4 5 6

1 2
3 4
5 6

รูปแบบที่ 4 
แบ่ง 3 กลุ่ม สลับวันกันมาโรงเรียน

จ.

อ.

พ.

มาโรงเรียน

1 2

3 4
5 6

อยู่บ้าน

5 6

1 2
3 4

รูปแบบที่ 3 
แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน

มาโรงเรียน อยู่บ้าน

จ.

อ.

1 2 3 4 5 6
4 5 6 1 2 3

รูปแบบที่ 5 
รูปแบบอ่ืน ตามสภาพบริบทของพื้นที่ เช่น

สะดวกทางไกล

แบ่งครู 2 กลุ่ม เพื่อดูแลเด็ก 2 กลุ่ม

ไม่สะดวกทางไกล

1 2 3 4 5 6

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รูปแบบที่ 2 
แบ่ง 2 กลุ่ม มาเช้ากับมาบ่าย

เช้า เช้ามาโรงเรียน

เช้าอยู่บ้าน

บ่าย

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 บ่ายมาโรงเรียน

บ่ายอยู่บ้าน



3

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ต่อ)

Online
การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด

เงื่อนไข ดังนี้ : 

On-air
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์2

นักเรียนที่มีระบบสัญญาน INTERNET เรียนรู้ผ่าน www.dltv.ac.th 
YouTube ช่อง 1-17 APPLICATION : DLTV OBEC CONTENT CENTER 
บนทุกอุปกรณ์ เช่น SMART PHONE / TABLET

นักเรียนที่มโีทรทัศน์ ระบบสัญญานดาวเทียม KU-Band, Cable TV,

IPTV, APPLICATION, TV ผ่าน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมฯ

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
On-demand4
เงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไข ดังนี้ : นักเรียนที่มีระบบสัญญาน INTERNET และอุปกรณ์โดยครูสอนแบบ

เรียลไทม์ (STREAMING) เป็นการสื่อสารสองทาง



On-hand
การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน5
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ต่อ)

เงื่อนไข ดังนี้ : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านระบบสัญญาน INTERNET และอุปกรณ์

เรียนรู้ที่บ้าน ศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม6
1. สถานศึกษาควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2. สถานศึกษาควรผ่านเกณฑ์การประเมินความพรอ้มของระบบ 

Thai Stop Covid +(TSC+)
3. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. โดยเคร่งครัด

เงื่อนไข ดังนี้ 

Blended







พืน้ที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด4
(กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี

ปทุมธานี  สมุทรปราการ)

การเปดิเรียน 14 มิถุนายน 2564

เงื่อนไข ดังนี้

1. สถานศึกษาต้องขออนุญาตตอ่ ศบค. เพือ่ขอใช้พืน้ที่

บางสว่นของสถานศึกษา เป็นศูนย์การจัดการสอน

การเตรียมสือ่อุปกรณ์ และการเผยแพรส่ญัญาณ

2. สถานศึกษาต้องขอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด เพือ่ขอใช้พืน้ที่บางสว่นของสถานศกึษา

3. สถานศึกษาต้องปฏบิัติตามมาตรการของ สธ. โดยเคร่งครดั

On-air
On-demand
Online
On-hand

On4

การเปิดการเรียนการสอนในพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด



ควบคมุสงูสดุ17
การเปดิเรียน 14 มิถุนายน 2564

หากต้องเปิดก่อน 14 มิ.ย. 64 ต้องด าเนินการตามเงือ่นไข ดังนี้

พืน้ที่ควบคุมสูงสุด เงื่อนไข ดังนี้
1. สถานศึกษาต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด เพือ่ขอใช้พืน้ที่ของสถานศกึษา

2. สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑก์ารประเมนิความพรอ้มของ

ระบบ Thai Stop Covid +(TSC+)

3. สถานศึกษาต้องปฏบิัติตามมาตรการของ สธ. 

โดยเคร่งครดั

พืน้ที่ควบคุม เงื่อนไข ดังนี้

1. สถานศึกษาต้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด

2. สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑก์ารประเมนิความพรอ้มของระบบ 

Thai Stop Covid +(TSC+)

3. สถานศึกษาต้องปฏบิัติตามมาตรการของ สธ. โดยเคร่งครดั

On-air
On-demand
Online
On-hand

ควบคมุ56

On-site

Blended

การเปิดการเรียนการสอนในพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและควบคุม



ยกเลิก

ยกเลิกหนังสือราชการ
ที่ ศธ 04005/ว513
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2564

หนังสอืราชการ

ยกเลิกให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายืนยันข้อมูล วิธีการจัดการเรียน  
การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2564 ตาม QR Code ท่ี 2 พร้อมทั้ง
ส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยอัพโหลดไฟล์ผ่าน QR Code ที่ 2 ด้วย



สอนออนไลน์
Teach from Home

สอนออนไลน์
Learn from Home
เรยีนออนไลน์

โรงเรียน ครู นักเรียน

กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกับ กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ขอรับการสนับสนุนอนิเทอร์เนต็ใหก้บัโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา



เขตพืน้ที่ส ารวจความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนการสอน

1. นักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องใช้อนิเทอร์เน็ตทีบ่้าน (Learn from Home)

2. ครูที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้อินเทอรเ์น็ตที่บา้น (Teach from Home)



แบบส ำรวจกำรสนบัสนนุอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน นักเรียน และครู ที่จ ำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในกำรจัดกำรเรียนรูปแบบออนไลน์
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...

ที่ โรงเรียน
จ ำนวนนักเรียน

(Learn from Home)
จ ำนวนครู

(Teach from Home)
หมำยเหตุ

1.

2.

3.

...

...

รวม


