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  ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 

                  7 พฤษภาคม 2563  ครแูละบุคลากรโรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อเข้ารว่มการอบรมการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19)            

                   8 - 17 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธใหความรแูกนักเรียนและผูปกครอง สํารวจ 

ความพรอม ในการเรยีน สํารวจความตองการกลองรับสัญญาณดิจิทัล สาํรวจผลกระทบจาก COVID 

-19 เพื่อเตรียมการชวยเหลือนักเรียนผานทุกชองทางที่สามารถสื่อสารกับนกัเรียนและผูปกครองได้ 
      

ระยะที่ 2 ทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นักเรียนและครูรวมทดลองระบบการเรียนการสอน ทางไกลด

วยการใหนักเรียนเรียนที่บาน แลวสะทอนปญหาผานครูที่ปรึกษา 
 

ระยะที่ 3 เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

ระยะที่ 4 การทดสอบและการรศึกษาต่อ 
30 เมษายน 2564 ปดภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563   

1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 สอบ O-NET สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ TCAS GAT PAT30 

เมษายน 2564 ปดภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 สอบ O-NET 

สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ TCAS GAT PAT 
              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
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                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 

แนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 

 

 

 

 
 

 

 ✤ ครูและบุคลากรร่วมอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อม  

และวางแผนจัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

  

 
 

    ✤ สำรวจความพร้อมเพื่อเขา้ถึงทกุปัญหาของนักเรียนและหาแนวทางชว่ยเหลือ 

    ✤ ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ชดัเจน ใช้ทุกช่องทางการสื่อสาร ด้วยความรว่มมือของครูทุกคน 

    ✤ดำเนินการตามระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเขม้แข็ง แตต่้องคำนึงถึงความปลอดภัย 

    ของทั้งครแูละนักเรียนเป็นสำคัญ    
 

              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
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                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 

แนวปฏิบัติ  ระยะที่ 2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 

ครูที่ปรึกษาสรุปจํานวนนักเรียน/รายงานปัญหาต่อฝ่ายวิชาการ

ครูฝ่ายวิชาการทํารายงานสุปเป็นรายวันเสนอผู้อํานวยการ

ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแนะนําการใช้สื่อ DLTV

ครูประจําวิชานําใบงานมาตรวจเช็ค/รายงานเป็นสัปดาห์

ครูที่ปรึกษาสร้าง line กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง

ครูประจ าวชิา จัดท าใบงาน ประกอบการสอน

ครูที่ปรึกษารวบรวมใบงาน  นัดผู้ปกครองมารับใบงาน พร้อมช้ีแจง

ครูที่ปรึกษาเช็คช่ือการเข้าเรียนออนไลน์และส ารวจปัญหารายวนั  

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวชิา ให้ค าแนะน าระหว่างเรียน
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นอนุบาล 2-3 
07.00-08.30 รายงานตัวเข้าเรียน ทางโทรศัพท์ Line อื่นๆ 
08.40-09.00 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.00-09.30 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.30-10.10 กิจกรรมสร้างสรรค์ 
10.10-10.15 พัก 
10.15-11.00 กิจกรรมการเล่นตามมุม 

 

         
     http://www.banaonambor.ac.th                                                             เฟสบุคโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 

วัน 

8.30 น. - 

9.30 น. 

9.30 น. –  

10.30 น. 

10.30 น. –  

11.30 น. 

11.30 น. - 

12.30 น. 

12.30 น. – 

13.30 น. 

13.30 น. – 

14.30 น. 

จันทร ์ อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 
พัก

กล
าง

วัน
 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักประวัติฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสุขศึกษาฯ) 

อังคาร ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ว 11101 

วิทยาศาสตร์ 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พุธ ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี ท 11101 

ภาษาไทย 1 

อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ว 11101 

วิทยาการคำนวณ 

 

ศุกร์  ว 11101 

วิทยาศาสตร์ 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักศิลปะ,กอท) 

 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ว12101 
วิทยาศาสตร์ 2 

ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

พัก
กล

าง
วัน

 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

อังคาร ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ว12101 
วิทยาการคำนวณ 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(ศิลปะ) 

 

พุธ ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ว12101 
วิทยาศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 
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พฤหัสบดี ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษา/พลศึกษา) 

 

ศุกร์  ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

 

 แนวปฏิบัติ  ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ค13101 
คณิตศาสตร์3 

ท13101 
ภาษาไทย3 

อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

พัก
กล

าง
วัน

 
กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักกอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

อังคาร ท13101 
ภาษาไทย3 

ว13101 
วิทยาศาสตร์3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

 

พุธ อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

 ท13101 
ภาษาไทย3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก ศิลปะ) 

 

พฤหัสบดี ว13101 
วิทยาศาสตร์3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

ท13101 
ภาษาไทย3 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

ศุกร์  ท13101 
ภาษาไทย3 

อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาฯ) 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ว15101 
วิทยาศาสตร์ 5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

อังคาร ว15101 
(วิทยากาคำนวณ) 

ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พุธ ว15101 
วิทยาศาสตร์5 

ค15101 
คณิตศาสตร์5 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาฯ)) 

 

พฤหัสบดี ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

อ15101 
ภาษาอังกฤษ5 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

ศุกร ์ ท15101 
ภาษาไทย5 

อ15101 
ภาษาอังกฤษ5 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักศิลปะ) 

 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ท14101 
ภาษาไทย 4 

อ14101 
ภาษาอังกฤษ 4 

ว14101 
วิทยาศาสตร์ 4 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสุขศึกษาฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

อังคาร ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

ท14101 
ภาษาไทย 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก   กอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 

 

พุธ ท14101 
ภาษาไทย 4 

ว14101 
วิทยาศาสตร์ 4 

ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี อ14101 

ภาษาอังกฤษ 4 
ค14101 

คณิตศาสตร์ 4 
กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักศิลปะ) 

 

ศุกร์  ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

ท14101 
ภาษาไทย 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(วิทยาการคำนวณ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักประวัติศาสตร์) 
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       เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. – 
10.30 น. 

10.30 น. – 
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ค16101 
คณิตศาสตร์6 

ท16101 
ภาษาไทย6 

อ16101 
ภาษาอังกฤษ6 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาพลศึกษา) 

อังคาร ท16101 
ภาษาไทย6 

ว16101 
วิทยาศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(ศิลปะ) 

 

พุธ อ16101 
ภาษาอังกฤษ6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี ท16101 
ภาษาไทย6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

 

ศุกร ์ ว16101 
วิทยาศาสตร์6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

ท16101 
ภาษาไทย6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

 

 

           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางออกอากาศชั้น ม.1-ม.3 
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เวลา 

         วัน 

8.30 น. - 

9.30 น. 

9.30 น. – 

10.30 น. 

10.30 น. – 

11.30 น. 

11.30 น. - 

12.30 น. 

12.30 น. – 

13.30 น. 

13.30 น. – 

14.30 น. 

จันทร ์ ท21101 

ภาษาไทย 

ค 21101 

คณิตศาสตร ์

อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

 ส 21102 

ประวัติศาสตร์ 

 

อังคาร ส 21101 

สังคม 

ท 21101 

ภาษาไทย 

ค 21101 

คณิตศาสตร ์

ว 21101 

เทคโนโลยี 

พุธ ค 21101 

คณิตศาสตร ์

ว 21101 

วิทยาศาสตร์ 

ศ 21101 

ทัศนศิลป ์

 

พฤหัสบดี ว 21101 

วิทยาศาสตร์ 

อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

ท 21101 

ภาษาไทย 

ส 21101 

สังคมศึกษา 

 

ศุกร์ อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

ส 21101 

สังคมศึกษา 

พ 21101 

สุขศึกษา 

ศ 21101 

ดนตรี 

 

 

 

 

           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น.–  
11.30 น. 

11.30 น. –  
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ค 22101 
คณิตศาสตร ์

อ 22101 
ภาษาอังกฤษ 

ว 22101 
วิทยาศาสตร์ 

พัก
กล

าง
วัน

 

ศ 22101 
ทัศนศิลป ์

 

อังคาร อ 21101 
ภาษาอังกฤษ 

ค 22101 
คณิตศาสตร ์

ส 22101 
สังคมฯ 

ศ 22101 
ดนตรี 

 

พุธ ส 22101 
สังคมฯ 

ท 22101 
ภาษาไทย 

ค 21101 
คณิตศาสตร ์

ว 21101 
เทคโนโลยี 

พฤหัสบดี ท 22101 
ภาษาไทย 

ว 22101 
วิทยาศาสตร์ 

ส 22102 
ประวัติศาสตร์ 
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ศุกร์  ส 22101 
สังคมฯ 

ท 22101 
ภาษาไทย 

อ 22101 
ภาษาอังกฤษ 

พ 22101 
สุขศึกษา 

 

            เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. – 
10.30 น. 

10.30 น. – 
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ส 23101 
สังคมศึกษา 

ท 23101 
ภาษาไทย 

ค 23101 
คณิตศาสตร ์

พัก
กล

าง
วัน

 

ง 23101 
การงานอาชีพ 

อังคาร ค 23101 
คณิตศาสตร ์

ว 23101 
วิทยาศาสตร์ 

พ 23101 
สุขศึกษา 

 

พุธ อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ส 23101 
สังคมศึกษา 

ท 23101 
ภาษาไทย 

ส 23102 
ประวัติศาสตร์ 

 

พฤหัสบดี ค 23101 
คณิตศาสตร ์

ท 23101 
ภาษาไทย 

อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ศ 23101 
ดนตรี 

 

ศุกร ์ ว 23101 
วิทยาศาสตร์ 

อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ส 23101 
สังคมศึกษา 

ศ 23101 
ทัศนศิลป ์

 

           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
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              มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 

ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 

ช่วยกระตุ้นเข้าเรียนตามเวลา

เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

ช่วยกระตุ้นให้ทําแบบฝึกหัด/ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก หรือช่วยงานบ้าน

หากนักเรียนไม่สนใจการเรียนเหรือเหนื่อยล้าให้เปลี่ยนอิริยาบทและพักสายตาบ้าง

หมั่นสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ให้กําลังใจ สนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แจ้งครูท่ีปรึกษาทันที
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          โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซ่ึงอาจเกิดการระบาดไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19) ในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อดังนี้  

 

 

 
 

 

มีการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน

สวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อ

อยู่ในโรงเรียน

มีจุดบริการล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์       

และแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
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จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

ท าความสะอาดพืน้ผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อย

ลดการแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน



โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

16 

                             
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019(COVID – 19) 

2. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 
19) แก่นักเรียน ครู บุคลากรและผู ้ปกครอง 
ผ่านทางเวปไซต์ และการจัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคภายในโรงเรียน 
 

3. เฝ้าระวังนักเรียนที่ป่วยในโรงเรียน โดยครูประจำชั้นสังเกตอาการ 
          ของส่งต่อฝ่ายพยาบาลเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นเมื่อดูแล้วมีโอกาส 
          ในการเสี่ยงเป็นโรค จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  
          เพื่อนำนักเรียนไปพบแพทย์ต่อไป จากนั้นให้ครูประจำชั้นติดตาม 
          อาการ  นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 
 
 

ด้านการสร้างความตระหนักและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค
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4. ในกรณีที่มีนักเรียนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับ
โรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ครูประจำชั ้นและฝ่าย
พยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ 

        
        5.  หาก ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ มีโอกาสเสี่ยง 
ในการติดเชื้อ ให้ฝ่ายพยาบาลแนะนำให้ไปพบแพทย์ จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละฝ่ายติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 
         6. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
 สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครนครภูเก็ต เพื่อขอ 
รับการสนับสนุนวิทยากร หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์   
 เจลล้างมือ แผ่นพับ และเอกสารความรู้ 
         7. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID – 19)จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในประเทศ  
และภายนอกประเทศอย่างต่อเน่ือง 
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ด้านการป้องกันโรค 

 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อดำเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ 

         เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 
1.  ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ 
2.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม 
3.  หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
4.  สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
5.  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 
6.  หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะ 
      อย่างย่ิงสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 
7.  หมั่นลงมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
8.  ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหาร 
     ครบถ้วน 
9.  นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
10.  เน้นย้ำการปฏิบัตตินตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสุขอนามัย 
      เบื้องตน้ เช่น การ กินร้อน ชอ้นกลาง ล้างมือ 
11.  หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึน้อย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มี 
       อาการ ไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทร 
       แจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 
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12.   ฝ่ายงานพยาบาลมีบริการแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ครู บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการที่มีอาการไข้สูง ไอ จาม และน้ำมูกไหล 
13.   ใหบุ้คลากรในโรงเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและพื้น
ผิวสัมผสัต่างๆ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ    ราวบันได ลูกบิดประตู อยู่เสมอ ใน
กรณีได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนป่วยด้วยโรคติดต่อ ทางฝ่ายอาคารสถานที่จะดำเนินการ
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดห้องเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ปีการศึกษา 2563 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง 

 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 

เปิดสอนในระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) 
1. ระดับชั้นอนุบาล 

- อนุบาล 2 
-อนุบาล 3/1 
-อนุบาล 3/2 

   2.ระดับชัน้ประถม 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
   -   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
   3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
   -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
37 
30 
28 
 

40 
34 
31 
40 
39 
32 
 

39 
36 
23 

รวม 409 
                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2563 
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การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 

ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 

 
       โรงเรียนมีการประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตามแบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ปรากฎใน “คู่มือการปฏิบัติ

สำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมิน 

 

       สีเหลือง    หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
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การประเมินความพร้อมของนักเรียน 

ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 

 

    

      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้มีแนวปฏิบัติ โดย✤ให้นักเรียนประเมินตนเอง

ผ่านแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค

เรียนออนไลน์  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

  ✤ ✤แจ้งในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในส่วนของการรายงาน

ตัวของนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องมีการกักตัว 14 

วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 

   ✤ การดำเนินจัดการเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ จะยึดถือตาม

คู่มือการปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19) ของโรงเรียนที่ได้จัดทำไว ้
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  

                ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี ้

        ในระดับชั้นอนุบาล 

1. การเรียนในชั้นเรียน (ON-Site) การเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบ

การเรียนการสอนอื่นๆมาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น  การ

เรียนผ่านโทรทัศน์(On-Air) 

2. การจัดการเรียนในชั้นเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือจัดการเรียนรู้ที่ใช้

รูปแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสาน

กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้

แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของ

นักเรียนเป็นสำคัญ โดยในระดับชั้นอนุบาลเลือกการจัดการเรียนการสอนโดย

แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม/ชั้นเรียน และมาเรียนโดยการสลับวันเรียน  
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ระดับชั้นอนุบาล 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
30 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 1 2 3 

 
    ระดับอนุบาล  2 และอนุบาล 3 ชุดที่ 1 

          

         ระดับอนุบาล  2 และอนุบาล 3 ชุดที่ 2 

 

               จัดนักเรียนเป็น 2 ชุด สลับวันเรียน  

On-Site  เรียนที่โรงเรียน   On-Air,Online   เรียนที่บ้านโดยใช้ DLTV/ใบงานจากครูผู้สอน      

   

   นักเรียนชุด ที่ 1    นักเรียนชุด ที่ 2              นักเรียนชุด ที่ 2      นักเรียนชุด ที่ 1 

 

    เรียน On-Site       เรียน On-Air,Online         เรียน On-Site      เรียน On-Air,Online   
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  
  

       ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังนี้ 

1. การเรียนในชั้นเรียน (ON-Site) การเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเรียนการ

สอนอื่นๆมาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น  การเรียนผ่านโทรทัศน์

(On-Air) 

2. การจัดการเรียนในชั้นเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบ

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้

นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่

อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดย

ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เลือกการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่ง

นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม/ชั้นเรียน ใช้ห้องประกอบการเรียนชั้นละ 2 ห้องเรียน ซึ่ง

จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน และมาเรียนแบบสลับวันคู่ วันค่ี   โดยแบ่ง

ดังนี้ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 มาเรียน วันค่ี 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 2  มาเรียน วันคู ่
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
30 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 1 2 3 

 
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 มาเรียน วันคี่ 

          

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 2  มาเรียน วันคู ่
 

                                                     

                      วันคี ่                                           วันคู ่    

นักเรียนชั้น             นักเรียนชั้น                      นักเรียนชั้น            นักเรียนชั้น 

ป.1,3,5                  ป.2,4,6                          ป.2,4,6                ป.1,3,5 

ม.1,ม.3                  ม.2                              ม.2                    ม.1,ม.3 

เรียน On-Site       เรียน On-Air,Online               เรียน On-Site     เรียน On-Air,Online   
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บทบาทในการเรียนของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

30 

   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี

การศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2560) และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม คือ 

1. กรณีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเน้ือหาซับซ้อนและ

ภาคปฏิบัติ ที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีครูดูแล กรณีเรียนอยู่ที่บ้านเน้นเน้ือหาที่สามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครู

ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วย

ผู้ปกครองทำงานบ้านหรือประกอบอาชีพเท่าที่ทำได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษาให้ นักเรียนดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่บ้านแล้วบันทึก

การปฏิบัติส่งครู  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในบางภาระงานให้นักเรียน

ปฏิบัติที่บ้าน 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

    ทั้งน้ี การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นการเรียนรู้ด้วยระบบการสอนทางไกลผ่าน

โทรทัศน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ให้นับเวลาเรียนร่วมด้วย 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

      
         เน่ืองจากผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มีธรรมชาติและความซับซ้อนของพฤติกรรม

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียน จึงต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการ

ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ดังนี้ 

         ระดับปฐมวัย เป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นตรวจสอบพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการจัดการ

เรียนให้กับเด็กในระดับการศึกษานี้ ยังไม่มุ่งเน้นการอ่านและการเขียนเป็นหลัก สรุปแนวปฏิบัติ

ได้ดังน้ี 

             -การวัดและประเมินผลเด็ก ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การ

ตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดทำแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบ

รายการ และแบบประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

            -ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 

           -ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการ

หรือพฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับให้ครูผู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

          - ตรวจเยี่ยมบ้านของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วย
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การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

            

        ระดับประถมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนใน

ระดับการศึกษานี้ จึงมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน 

และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ สรุปแนวปฏิบัติได้ดังน้ี 

         - การวัดและประเมินผลผู้เรียน ใช้วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายผสมผสานกันไป เช่น 

การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้ม

สะสมผลงาน และการทดสอบ เป็นต้น 

        - ครูผู้สอนจัดทำเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งข้อมูลสารสนเทศผลการ 

          ประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน 

        - ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 

        - สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถของ 

          ผู้เรียน 

       - มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะในแต่   

          ละ ระดับชั้น 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

        ระดับมัธยมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอน

ให้กับผู้เรียนในระดับการศึกษานี้ จึงมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ 

ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้ง

ด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถ

ในด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี สรุปแนวปฏิบัติได้ดังน้ี 

           - การวัดและประเมินผลผู้เรียนใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกัน

ไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมิน

โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ 

          - อาจมีท้ังการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบโดยใช้

ระบบการสอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น 

         - มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการทดสอบและประเมิน

ผู้เรียน ดังนั้นในการวัดและประเมินผล โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือชอ่ง

ทางการสื่อสารอื่น ๆ 

       - ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 

       - ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพ่ือประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียน 

       - จัดทำตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอน

ควบคู่กับการวัดและประเมินผล ทั้งที่สถานศึกษาและท่ีบ้านนักเรียน 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน     
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา/ภาคเรียน สรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 
      - กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญท่ีผู้เรียนจำเป็นต้องรู้และสามารถสะท้อน
คุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน 
     -การทดสอบควรใช้วิธีการหรือรูปแบบการทดสอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับจำนวนและ
ลักษณะธรรมชาติของผู้เรียน เช่น การใช้โปรแกรมทดสอบสำเร็จรูปในการทดสอบแบบ
ออนไลน์ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง การจัดทำชุดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
แล้วนัดหมายช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า 
      - นัดหมายผู้เรียนมาสอบเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
      - จัดส่งข้อสอบให้ผู้เรียนทำท่ีบ้าน แล้วจัดส่งกลับคืนครูผู้สอนผ่านช่างทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น 
     - ครูผู้สอนสามารถเลือกใชข้้อสอบมาตรฐานที่มีการให้บริการจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน (SIBS) ระบบคลังข้อสอบตามแนวทางการทดสอบ PISA 
(PISA Online Testing) ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้น ทั้งในการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและ
การวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ได้อีกด้วย 

           การตัดสินผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ยึดตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดขึ้น โดยการตัดสินผลการเรียนใช้ผลการ
ประเมินระหว่างปี/ภาคเรียนและผลการประเมินปลายปี/ภาคเรียน ตามสัดส่วนที่สถานศึกษา
กำหนด 
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