
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปีดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวง 
ศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในพ้ืนท่ี ๒๘ จังหวัด น้ัน

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในประเทศไทยดีชื้นตามลำดับ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒ ประกอบมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๙ วรรคหน่ึง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ และข้อ ๗ 
วรรคหน่ึง (๓) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้ายปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 
เอกชน พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงออกประกาศดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและ 
ในกำกับชองกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เป็นด้นไป 
โดยต้องดำเนินการตามมาตรการบีองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่ายงานด้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ 
เข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) กำหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีจำนวนมาก ทั้งน ี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการ 
ด้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เซ่น การสื่อสารแบบ 
ทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษา 
อาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

๓. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางบีองกันโรคของกระทรวง 
สาธารณสุขและมาตรการของหน่ายงานด้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มี 
นักเรียนใดีไม่เกิน ๒๔ คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสสับวันเรียน

อน่ึง ให้สถานศึกษาติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) และคณะกรรมการ 
โรคติดต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ rv/ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



Announcement of the Ministry of Education of Thailand 
Re: Reopening of Educational Institutions Affiliated with and under the Supervision

of the Ministry of Education

Reference is made to the Announcement of the Ministry of Education of 
Thailand Re: The Closure of Educational Institutions Affiliated with and under the Supervision 
of the Ministry of Education due to special Circumstances dated January 2, 2021, instructing 
all public and private educational institutions, both formal and informal, affiliated with and 
under the supervision of the Ministry of Education in 28 Provinces to be closed.

Now that the situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak 
has gradually subsided, as per Section 4 and Section 45, Clause 1 of the Ministry of Education 
Regulation Act B.E. 2546 (2003), (Third Amendment), B.E. 2562 (2019), Section 38 of the 
Government Administration Act B.E. 2534 (1991) and its Amendments, Paragraph 9, Clause 1 
(4) of the Rules and Regulations of the Ministry of Education regarding the Academic Year and 
the Opening and Closing of Educational Institutions B.E. 2549 (2006), (Second Amendment), 
B.E. 2558 (2015) and Clause 7 (3) of the Office of the Private Education Commission Rules 
and Regulations regarding the Academic Year, School Opening and Closure for Private 
Educational Institutions b 7e . 2563 (2020), the Ministry of Education is of the view that it is 
appropriate to announce that:

1. All public and private educational institutions, regardless of formal or 
informal institutions, affiliated with and under the supervision of the Ministry of Education 
shall be reopened to provide teaching and learning from February 1, 2021 onwards. These 
educational institutions shall strictly comply with the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
prevention measures for educational institutions as prescribed by the Ministry of Public Health 
and their respective supervising agencies.

2. Educational institutions in Samut Sakhon shall continue to be closed as this 
area has been designated as “maximum and strict control zone” by the Centre for COVID-19 
Situation Administration (CCSA) and the situation of the outbreak is still intense. During the 
closure of these educational institutions, the supervising government agencies shall provide 
teaching and learning guidelines to educational institutions as instructed by the Ministry of 
Education, such as introducing electronic teaching and learning or long-distance learning. In 
the event that educational institutions are not able to do so, they shall use worksheets or other 
learning materials deem appropriate to the context of the educational institutions to ensure 
students will not have to attend school.

3. Educational institutions in Bangkok Metropolis and its vicinity (Nonthaburi, 
Samut Prakan, Nakhon Pathom and Pathum Thani) shall be reopened to provide teaching and 
learning providing that these educational institutions strictly comply with the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) prevention measures. However, the daily maximum number of 
students per one classroom shall not exceed 25. In case that any educational institution is not able 
to accommodate sufficient classrooms, it shall arrange for students to attend school on alternate 
days.

Educational institutions shall keep up to date and strictly comply with the 
announcements from the CCSA and the Provincial Communicable Disease Committee in their 
respective areas. In the event of any changes other than provided by this announcement, the 
Ministry of Education will further update the information accordingly.

Announced on January 27, B.E. 2564 (2021).

Nataphol Teepsuwan 
Minister o f Education


