
สู้ภัย COVID 2019



การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร         
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการและหนังสือสั่งการ

การส ารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แผนการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ
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มาตรการและหนังสือสั่งการ

มีหนังสือสั่งการและให้
ข้อมูลมาตรการเก่ียวกับ
สถานการณ์ติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (โควิด -19)  
ให้โรงเรียนในสังกัด กทม. 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ในโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง

การปิดสถานศึกษา
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครปดิภาคเรียน  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 6 มี.ค. 63
(หนังสือ กทม. ด่วนที่สุด ท่ี กท 0808/125 ลงวันที่ 2 ม.ีค. 63)

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ      
วันที่ 18 - 31 มี.ค. 63
(ประกาศ สนศ. ลงวันท่ี 17 มี.ค. 63 )

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ 
วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63
(ประกาศ กทม. ลงวันท่ี 27 มี.ค. 63)

ปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม) วันที่ 1 พ.ค. –
30 มิ.ย. 63
(ประกาศ กทม. ลงวันท่ี 23 เม.ย. 63)

เลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63

(ประกาศ กทม. ลงวันที่ 16 เม.ย. 63)

กรอบระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน

ให้รับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน ์             
ระหว่างเดือน เม.ย. – พ.ค. 63 ซึ่งโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งมีความ
พร้อมรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์

สอบคัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล 
รายงานตัว มอบตัว ภายในเดือน มิ.ย. 63
(ประกาศ กทม. ลงวันที่ 23 เม.ย. 63)
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การส ารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์2

https://drive.google.com/file/d/1uaOFPLCTdTGh-rCOEt0-uB22KjT488QL/view?usp=sharing


แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร3
1. การเตรียมความพร้อม

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

16 เม.ย. - 31 พ.ค.63 1 – 30 มิ.ย.63
- ส ารวจและเตรียมความพร้อม
- สื่อสารท าความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้เรียนและผูป้กครอง 

ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่พบ

3. การรายงานผลการด าเนินการ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

สามารถเปิดเรียนตามปกติ ไม่สามารถเปิดเรียนได้
ให้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนและวัดประเมินผล
ผู้เรียน แล้วรายงานผลตาม
แนวทางที่ก าหนดตามปกติ

- ให้ด าเนินการตามที่ได้เตรียมพร้อมไว้
- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการ
ด าเนินการให้ส านักการศึกษาทราบเป็นระยะ

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

สามารถเปิดเรียนตามปกติ ไม่สามารถเปิดเรียนได้
-ครูและนักเรียนเดินทางมา
โรงเรียนได้ สถานศึกษาจัด
การเรียนการสอนตามปกติ

-ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียน
ได้สถานศึกษาด าเนินการตามที่
ได้เตรียมพร้อมไว้

2. การจัดการเรียนรู้



ส านักการศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้

รวบรวมสื่อ

ท าคลิปวิดีโอ
บันทึกการสอนจากครูต้นแบบ

จัดหาระบบ Cloud
จัดเก็บสื่อ/รวบรวม/เผยแพร่ (CAT) 

รูปแบบ QR Code อนุบาล - ม.6
INTERNET
เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (3BB)

Platform Application
ส่งเสริมครูประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ตรวจติดตาม
แต่งต้ังคณะกรรมการ ก ากับ ดูแล และ
รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด กทม.
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ส านักงานเขต สถานศึกษา และครูผู้สอน

ด าเนินการระยะที่ 1
(16 เม.ย. – 31 พ.ค. 63)

ด าเนินการระยะที่ 2
(1 - 30 มิ.ย.63)

ทดสอบความพร้อม

⚫ ทดสอบความพร้อมของระบบการเรียนออนไลน์ 
และทดลองใช้คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง

⚫ โรงเรียนจัดตารางเรียนออนไลน/์ตารางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยพิจารณาความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

⚫ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการทดสอบเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

⚫ สถานศึกษาส ารวจข้อมูลความพร้อม

⚫ สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสือ่ 
วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น

⚫ ครูออกแบบจดัท าแผนการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน/์การเรียนรู้ผ่านช่องทางอืน่

⚫ ครูจัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้

⚫ ครูจัดท า/จัดหาสื่อการเรียนรู้ 
ทั้งแบบออนไลน์และสื่อวัสดุ/เอกสาร

เตรียมความพร้อม



ผู้เรียนและผู้ปกครอง

จัดเตรียมช่องทางการสื่อสาร/แจ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้

แจ้งบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียน ผู้ปกครอง โดยครูตรวจสอบเป็นระยะ

ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการชี้แจง ตอบข้อซักถาม

วางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณีจ าเป็น

การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม

ผู้เรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์

ผู้เรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

➢ ON-AIR ใช้สื่อ DLTV
➢ DELIVERY จัดส่งเอกสารที่บ้าน/นัดหมายมารับ
➢ ON-SITE จัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนที่โรงเรยีนภายใต้เงื่อนไข ศบค.กทม.

➢ REAL TIME
➢ DLTV
➢ VIDEO CLIP 



การจัดการเรียนรู้ตามระดับ/ช่วงวัย

▪ ไม่เน้นสื่อเทคโนโลยี
▪ มีคู่มือแนะน าผู้ปกครอง
▪ ตัวอย่างกิจกรรม

- เล่น เคลื่อนไหว ใช้กล้ามเนื้อ
- กิจวัตรประจ าวัน
- สร้างสรรค์/จินตนาการ 

▪ พร้อมออนไลน์ = 42.50%
▪ เอกสาร / DLTV
▪ เยี่ยมบ้าน ▪ เอกสาร

▪ DLTV
▪ เยี่ยมบ้าน

ปฐมวัย 
(≈ 45,500 คน)

ประถมศึกษา
(≈ 197,500 คน)

มัธยมศึกษา
(≈ 39,000 คน)

ม.ต้น 
พร้อมออนไลน์

≈ 50%

▪ เอกสาร
▪ DLTV
▪ สื่อออนไลน์
▪ คลิป VDO

ม.ปลาย 
พร้อมออนไลน์

≈ 80%



การรายงานผลการด าเนินการ

รายงานผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด 

ให้ส านักการศึกษาทราบทุกสัปดาห์ทาง Google Form 
(ทุกวันศุกร์ ภายใน 15.00 น.) 



ใกล-้ไกล เรียนรู้ได้ ไม่ต่างกัน

ส ารวจความพร้อม
โรงเรียนพร้อม
ออกแบบ/จัดท าแผน
รวบรวม/จัดท าสื่อ
จัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบ

รวบรวมแหล่งเรียนรู้
ผลิต VDO ครูต้นแบบ

พัฒนาช่องทางเผยแพร่ 
ส่งเสริมครูให้มีทักษะ
แนะน าการใช้ App



แผนการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ4

การด าเนินการจดัซ้ือ/ส่งมอบ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน / หนังสือเรียน

แนวทางการส่งมอบ
ครูประจ าชั้น/พี่เลี้ยง เยี่ยมบ้านนักเรียน
และน าไปส่งมอบ

⚫ ส านักงานเขตให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ (เทศกิจ/พัฒนาชุมชน) และยานพาหนะ
⚫ พิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

จัดท าแผนให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน

พนักงานสถานที่บริการส่งมอบ

ประสานผู้น าชุมชนช่วยส่งมอบ



การเตรียมความพร้อมในกรณีที่เปิดเทอมได้ (1 ก.ค.63)

รป.กทม. (พญ.วันทนีย์ วัฒนะ) ประธานคณะท างานด้านการ
ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อ
พิจารณามาตรการ การป้องกันในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะการเตรียมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กค.63  ซึ่งประกอบด้วย  
สนศ. สนอ. และ สนพ. โดยใช้ชื่อ คณะท างานย่อยด้านการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร



จบการน าเสนอ


