มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19

โรงเรียนที่จะดาเนินการจัดสอบ มีเงื่อนไขดังนี้
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
1) โรงเรียนกาหนดแผนการรับนักเรียนไว้ ห้องละ 44 คน
มีจานวนนักเรียนสมัครเกินจากแผนการรับที่กาหนดไว้

2. โรงเรียนกาหนดแผนการรับนักเรียนไว้ ห้องละ 40 คน
มีจานวนนักเรียนสมัครเกินจากแผนการรับฯ

เมื่อนานักเรียนที่เกินมาจัดลงห้องเรียน ไม่สามารถเพิม่ เป็นห้องละ 44 คนได้

เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
โรงเรียนที่ไม่ต้องดาเนินการจัดสอบ มีเงื่อนไขดังนี้
1.

โรงเรียน กาหนดแผนการรับนักเรียนไว้ ห้องละ 40 คน หรือ 44 คน

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

มีจานวน นักเรียนสมัครไม่เกินจากแผนการรับฯ

โรงเรียนสามารถรับนักเรียนทัง้ หมดได้ โดยไม่ต้องจัดสอบ
2. โรงเรียน กาหนดแผนการรับนักเรียนไว้ ห้องละ 40 คน
มีจานวน นักเรียนสมัครเกินจากแผนการรับฯ
เมื่อนานักเรียนที่เกินมาจัดลงห้องเรียน สามารถเพิ่มเป็นห้องละ 44 คนได้ ให้พิจารณา ดังนี้
2.1 รับเพิ่มได้ ตามนโยบายการรับนักเรียนฯ ห้องละไม่เกิน 44 คน
โดยต้องนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา **ทั้งนี้ ไม่ให้เพิ่มจานวนห้องเรียน**
2.2 หากมีขอ้ จากัดของอาคารสถานที่ หรือเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ให้จัดสอบได้

เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
โรงเรียนทีม่ จี านวนนักเรียนมาสมัครไม่เกินแผนการรับ และจะจัดให้มกี ารสอบวัด
ความรูพ้ ื้นฐานทางวิชาการ หรือจะจัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ห้ามจัดสอบ

ให้งดการจัดสอบวัดความรูพ้ ื้นฐานทางวิชาการ หรือจัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน โดยเด็ดขาด

จานวนโรงเรียนที่จัดสอบทั่วประเทศ 435 โรงเรียน
สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4

จานวนโรงเรียนทีจ่ ดั สอบทั้งสิน้ 366 โรงเรียน

จานวนโรงเรียนทีจ่ ดั สอบทั้งสิน้ 372 โรงเรียน

⚫พื้นทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด 78 โรงเรียน
⚫พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด
86 โรงเรียน
⚫พื้นทีค่ วบคุม
202 โรงเรียน

⚫พื้นทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
⚫พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด
⚫พื้นทีค่ วบคุม

83 โรงเรียน
68 โรงเรียน
221 โรงเรียน

(ข้ อ มู ล จาก สพม. ณ วั น ที่ 18 พ.ค.2564)

สรุปจานวนโรงเรียนและผูเ้ ข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
จาแนกตามพื้นทีส่ ถานการณ์ของ ศบค.
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด
โรงเรียนจัดสอบ จานวน ร.ร. จานวนผู้สอบ จานวน ร.ร. จานวนผู้สอบ
(คน)
(คน)
(แห่ง)
(แห่ง)
(ม.1) 41,496
(ม.1) 35,264
ทั้ง ม.1 และ ม.4
64
57
(ม.4) 36,472
(ม.4) 28,439

3. พื้นที่ควบคุม
จานวน ร.ร. จานวนผู้สอบ
(คน)
(แห่ง)
(ม.1) 88,822
182
(ม.4) 78,984

รวม
จานวน ร.ร. จานวนผู้สอบ
(คน)
(แห่ง)
(ม.1) 165,582
303
(ม.4) 143,895

ม.1 เท่านั้น

14

7,999

29

15,461

20

7,340

63

30,800

ม.4 เท่านั้น

19

7,470

11

3,406

39

15,072

69

25,948

รวม

97

93,437

97

82,570

241

190,218

435

366,225

(ข้ อ มู ล จาก สพม. ณ วั น ที่ 18 พ.ค.2564)

การเตรียมการก่อนวันสอบ

ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19

ประชาสัมพันธ์

ประสานโรงพยาบาล หรือ
สาธารณสุขในพื้นที่

จัดห้องพยาบาล
ณ สถานที่จัดสอบ

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทางระบบออนไลน์
หรือช่องทางอื่น ดังนี้
1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กาหนดการสอบและตารางสอบ แผนผังที่นั่งสอบ
แผนผังโรงเรียน อย่างชัดเจน เพื่อลดการรวมตัวกันในวันสอบ (ซึ่งปกตินักเรียนต้องไปดูที่ป้ายประกาศ
ของโรงเรียน)
3. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกาหนดเวลา
กรณี โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยตามหลัก
Social Distancing ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
4. โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีบริการจาหน่ายอาหารในวันสอบ
เพื่อมิให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน
5. ข้อกาหนดอืน่ ๆ ตามบริบทของโรงเรียน


ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ



จัดห้องพยาบาลสาหรับให้บริการโดยเฉพาะ ณ สถานที่จัดสอบ

การดาเนินการในวันสอบ

ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
 ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน
สวมหน้ากากอนามัย

คัดกรอง

 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ายาอื่น ๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และให้คอยทาความสะอาด
บริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้า

 กรณีโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดที่กาหนด โดยต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
จัดจุดล้างมือ

กาหนดเวลาเข้า
ห้องสอบเร็วขึ้น

เว้นระยะห่าง

กาหนดเวลาสอบ
ภายในครึ่งวัน

ห้ามรวมตัวกันทั้งภายในและภายนอก ร.ร.

กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถจัดจุดรายงานตัวได้ ให้จัดผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบและนั่งประจาโต๊ะสอบทันที
โดยให้ไปยืนยันตัวตนกับกรรมการคุมสอบ ณ ห้องสอบ เพื่อลดการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน ***โดยโรงเรียนต้อง
กาหนดเวลาเข้าห้องสอบเร็วขึ้น*** และแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบก่อนวันสอบ

 ดาเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน (เวลา 09.00 - 12.00 น.) เท่านั้น โดยโรงเรียนกาหนดวิชา
และเวลาสอบในแต่ละวิชา ตามบริบทของโรงเรียน
 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ทันที เมื่อทาข้อสอบเสร็จ โดยไม่ต้องรอให้สอบเสร็จพร้อมกัน
เพื่อลดการรวมตัวและรวมกลุ่มกันหลังการสอบ
 ในช่วงเวลาก่อนเข้าห้องสอบและช่วงเวลาทีด่ าเนินการสอบเสร็จสิน้ ให้โรงเรียนดาเนินการ โดยไม่ให้มกี ารรวมตัว
หรือรวมกลุม่ กันของผูป้ กครองและนักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

การรายงานตัวและการมอบตัว

ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
รายงานตัวและรับมอบตัว ณ สถานศึกษา

รายงานตัวและมอบตัว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

 เพื่อเป็นการลดความแออัดและการรวมตัวกันของผูป้ กครองและนักเรียน
โรงเรียนสามารถจัดกลุม่ นักเรียน เพื่อมารายงานตัวและมอบตัวได้กอ่ นวันที่
กาหนดในปฏิทนิ การรับนักเรียน ( ม.1 วันที่ 29 พ.ค./ม.4 วันที่ 30 พ.ค.)
**โดยในการประกาศผลสอบของโรงเรียน ให้โรงเรียนแจ้งให้นกั เรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบว่า ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันและเวลาใด
อย่างชัดเจน**

 เพื่อเป็นการลดความแออัดและการรวมตัวกันของผูป้ กครองและนักเรียน
โรงเรียนสามารถรับรายงานตัวและมอบตัว พร้อมเอกสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้ตามความพร้อมและตามบริบทของโรงเรียน เช่น ทาง Online Forms
Line ของโรงเรียน E-mail ของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอืน่ ๆ

โรงเรียนต้องแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัตใิ นวันรายงานตัวและมอบตัวให้แก่
นักเรียนและผูป้ กครองทราบ ตามทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาหนด
และตามแนวทางที่ สพฐ. ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

ทั้งนี้ การดาเนินการใด ๆ ต้อ งเป็นไปตามนโยบายการรับนักเรีย นฯ ปีการศึกษา
2564 และเป็ น ไปตามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และแนวทางที่ สพฐ. กาหนด

 โรงเรียนสามารถกาหนดช่วงวัน เวลา สาหรับการรายงานตัวและมอบตัว
ได้ก่อนวันทีก่ าหนดในปฏิทนิ ( ม.1 วันที่ 29 พ.ค./ม.4 วันที่ 30 พ.ค.)
**โดยในการประกาศผลสอบของโรงเรียน ให้โรงเรียนแจ้งให้นกั เรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบถึง วัน เวลา ขั้นตอน และวิธกี ารมอบตัว ผ่านทางช่องทาง
ที่โรงเรียนกาหนด อย่างชัดเจน**

กรณี เด็กไม่มีที่เรียน (การยื่นความจานง)
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หรือ สถานศึกษาในเขตพื้นทีฯ่ ที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
แนวทางการจัดหาทีเ่ รียน

ณ สถานที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนฯ
สพท. ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จัดหาทีเ่ รียนให้กับนักเรียนทีย่ งั ไม่มที เี่ รียน
โดยแจ้งรายชือ่ โรงเรียนทีย่ งั สามารถรับนักเรียนได้ (จานวนนักเรียนไม่เต็ม
แผนการรับนักเรียน) ไม่นอ้ ยกว่า 3 ลาดับ เพื่อให้นกั เรียนเลือกเข้าเรียนตามความ
สมัครใจ โดยให้แจ้งรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ การยืน่ ความจานง ของแต่ละโรงเรียน
ให้นักเรียนและผูป้ กครอง ทราบด้วย

โรงเรียน ที่ยังสามารถรับนักเรียนได้ ให้สรุปจานวนทีน่ งั่ ทีย่ งั ว่างอยู่ พร้อมแจ้ง
รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการการยืน่ ความจานง ส่งให้กับสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ เพื่อ
จัดหาทีเ่ รียนให้กับนักเรียนต่อไป

จัดหาทีเ่ รียนผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
 เพื่อเป็นการลดความแออัดและการรวมตัวกันของผูป้ กครองและนักเรียน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และโรงเรียนสามารถรับยืน่ ความจานง
ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลายได้ เช่น Online Forms Line ของโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอืน่ ๆ ตามความพร้อม
และบริบทของโรงเรียน
ทั้งนี้ การดาเนินการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2564
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และแนวทางที่ สพฐ. กาหนด

แนวทางการจัดสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียน
กรณี เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือ ที่ต้องทาการกักตัว 14 วัน

แนวทางดาเนินการจัดสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียน
กรณี เป็นผู้ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ที่ต้องทาการกักตัว 14 วัน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาร่วมกันดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนภายหลังกาหนดวันสอบตามปฏิทินการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2564
2. ดาเนินการจัดสอบโดย ให้โรงเรียนแต่งตั้งหรือมอบหมายครู นาข้อสอบไปให้นกั เรียน ณ สถานที่รกั ษาตัว
หรือสถานที่กกั ตัว โดยประสานกับทางโรงพยาบาลหรือสถานที่กักตัว
3. ดาเนินการโดยจัดสอบแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน
4. วิธีอื่น ๆ ตามบริบทของโรงเรียน

*** ทั้งนี้ ให้คานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสาคัญ หากมีอาการป่วยที่ไม่สามารถสอบด้วยวิธีใด ๆ ได้
ให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จัดหาที่เรียนในสถานศึกษาที่ยังมีที่วา่ งเหลืออยู่ เพื่อให้นกั เรียนได้มีที่เรียนทุกคน***

