
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 

************************************** 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับท่ี 18) ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งมีการรวมตัวของบุคคลเป็นจ านวนมาก และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่เช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ฉบับท่ี 5 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าหลังเทศกาลปีใหม่มีการแพร่กระจายของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ์ (Omicron) เป็นวงกว้าง พบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน
มากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้ประกาศยกระดับการเตือนภัย
จากโรคโควิค-19 ส าหรับประชาชน จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 
 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้อง
กับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมถึงเป็นการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  จึงขอประกาศโรง เรียน                         
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                        
ในสถานการณ์การแพร่เช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 6 มกราคม                 
พ.ศ.2565 โดยโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงหลังกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2                      
ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอน  

วันจันทร์ที่ 10  ถึง วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ทุกระดับชั้น 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนดีมาน (On demand) และ
ให้นักเรียนกลุ่ม B ทุกระดับช้ัน นักเรียนช้ัน ม.4/11 นักเรียนช้ัน ม.5/11 และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ทุกคน มาโรงเรียนเพื่อท าการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in 
School เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ตามตารางเวลาท่ีก าหนด  (ตาม
เอกสารแนบท้ายท่ี 1) เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจแล้วให้เดินทางกลับท่ีพักเพื่อเรียนในรูปแบบออนดีมาน 
(On demand) ต่อไป 
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วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม B ที่เรียนรักษาดินแดน
มาโรงเรียนเพื ่อทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ตามตารางเวลาที่กำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1) 
เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อ ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ  

วันอังคารที่ 18  ถึง วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 นักเรียนกลุ่ม B ของทุกระดับชั้นมาเรียนที่
โรงเรียน (Onsite) และนักเรียนกลุ่ม A ของทุกระดับชั้นเรียนแบบ Online/On demand ณ ที่พักอาศัย 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนดีมาน (On demand) และ
ให้นักเรียนกลุ ่ม A  ทุกระดับชั ้น มาโรงเรียนเพื ่อทำการตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการ 
Sandbox Safety Zone in School เพ ื ่ อ เ ต ร ี ยมความพร ้ อม ในการ เป ิ ด เ ร ี ยน ในร ูปแ บบ  Onsite  
ตามตารางเวลาที่กำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1) เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจแล้วให้เดินทางกลับที่พัก
เพ่ือเรียนในรูปแบบออนดีมาน (On demand) ต่อไป 

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม A  ที่เรียนรักษาดินแดน
มาโรงเรียนเพื ่อทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ตามตารางเวลาที่กำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1) 
เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อ ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ  

วันอังคารที่ 25  ถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นักเรียนกลุ่ม A ของทุกระดับชั้นมาเรียน               
ที่โรงเรียน (Onsite) และนักเรียนกลุ่ม B ของทุกระดับชั้นเรียนแบบ Online/On demand ณ ที่พักอาศัย 
 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน
และเรียน ณ ที่พักอาศัย โดยนักเรียนกลุ่ม B ของทุกระดับชั้นมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และนักเรียนกลุ่ม A 
ของทุกระดับชั้นเรียนแบบ Online/On demand ณ ที่พักอาศัย จนครบสัปดาห์ และสลับกลุ่มให้นักเรียนกลุ่ม 
A ของทุกระดับชั้นมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และนักเรียนกลุ่ม B ของทุกระดับชั้นเรียนแบบ Online/On 
demand ณ ที่พักอาศัย ในสัปดาห์ต่อไป ตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 2) 
 

 2. การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  เนื่องจากกำหนดการในการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ซึ่งตรงกับเวลาเรียนตามตารางเรียนปกติของนักเรียน ทางโรงเรียน  
จึงงดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่ 
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อชดเชยเวลาเรียนของวัน
ดังกล่าวที ่งดไป ในทุกวันเสาร์ โดยเริ ่มตั ้งแต่วันเสาร์ที ่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันเสาร์ที ่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online/On demand ณ ที่พักอาศัย  
(ตามเอกสารแนบท้ายที่ 3) 
 

 3. บทบาทของนักเรียน 
  นักเรียนจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากครูในแต่ละวิชาอย่าง
ครบถ้วน เข้าเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและการ
ประเมินผลการเรียน รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของบุคคล
จำนวนมากในช่วงนี้ 
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 4. บทบาทของผู้ปกครอง 
  โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองอ านวยความสะดวกและจัดพื้นท่ีให้นักเรียนสามารถ
เรียนตามตารางเวลาเรียน รวมถึงก าชับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับการมอบหมายจากครูในแต่ละรายวิชา
และให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน  
 5. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน 
  หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนท่ีบ้าน ด้วยท่ีบ้านของนักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีครูวิชานั้น ๆ ก าหนด และทางผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ์ท่ี
ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานั้น ๆ ได้ ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งให้ครูท่ีปรึกษา
ทราบเพื่อประสานงานแจ้งครูผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นหรือประสานครูในแต่ละรายวิชาโดยตรงและช้ีแจงถึง
ความจ าเป็นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการเป็นรายกรณี 
 

 ท้ังนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเว็บไซต์ www.tun.ac.th  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
            (นายสมพร   สังวาระ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายฉบบัที่ 1) 
 
 
 

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School 

**************************************** 
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 

08.30 – 09.30 น.  ม.1/1 – ม.1/8  กลุ่ม B  และ ม.1/9 – ม.1/12 
09.30 – 10.30 น.   ม.2/1 – ม.2/8  กลุ่ม B  และ ม.2/9 – ม.2/12 
10.30 – 11.30 น.   ม.3/1 – ม.3/8  กลุ่ม B  และ ม.3/9 – ม.3/12 
12.30 – 13.30 น.   ม.4/1 – ม.4/10  กลุ่ม B  และ ม.4/11 – ม.4/14 
13.30 – 14.30 น.   ม.5/1 – ม.5/10  กลุ่ม B  และ ม.5/11 – ม.5/14 
14.30 – 15.30 น.   ม.6/1 – ม.6/11  กลุ่ม B  และ ม.6/12 – ม.6/14 

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
08.30 – 09.30 น.  ม.4/1 – ม.4/10 กลุ่ม B ท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
    (เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจว่าไม่พบเช้ือให้ข้ึนห้องเรียนตามตารางเรียน) 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
08.30 – 09.30 น.  ม.1/1 – ม.1/8  กลุ่ม A  
09.30 – 10.30 น.   ม.2/1 – ม.2/8  กลุ่ม A   
10.30 – 11.30 น.   ม.3/1 – ม.3/8  กลุ่ม A   
12.30 – 13.30 น.   ม.4/1 – ม.4/10  กลุ่ม A   
13.30 – 14.30 น.   ม.5/1 – ม.5/10  กลุ่ม A   
14.30 – 15.30 น.   ม.6/1 – ม.6/11  กลุ่ม A   

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
08.30 – 09.30 น.  ม.4/1 – ม.4/10 กลุ่ม A  ท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
    (เมื่อนักเรียนได้รับผลการตรวจว่าไม่พบเช้ือให้ข้ึนห้องเรียนตามตารางเรียน) 
หมายเหตุ 
1. ให้นักเรียนเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 - เอกสารใบยินยอมในการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมผู้ปกครองลงนาม (ฉบับจริง) 
   ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ผ่านทางเว็บไซต์ www.tun.ac.th 
 - บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 
2. นักเรียนคนใดไม่สามารถเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามก าหนดของโรงเรียนได้ ให้น าผลการตรวจ  
    Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลหรือตรวจด้วยตนเอง ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนวันมาเรียนท่ีโรงเรียน 
    โดยน าผลการตรวจส่งให้กับครูท่ีปรึกษา 
 

                     ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2565 



 

  
 
 

 

(เอกสารแนบท้ายฉบบัที ่2) 

     

ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 

วันท่ี  10  มกราคม  -  4 มีนาคม  2565 

วัน วัน/เดือน/ป ี
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
กลุ่ม A กลุ่ม B 

จันทร์ 10 มกราคม 2565 

Online 

นักเรียนช้ัน ม.4 
งดการเรียนการสอน (1) 

อังคาร 11 มกราคม 2565   

พุธ 12 มกราคม 2565   

พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565   

ศุกร ์ 14 มกราคม 2565   

เสาร์ 15 มกราคม 2565     
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (1) 

อาทิตย์ 16 มกราคม 2565       

จันทร์ 17 มกราคม 2565 On demand 
นักเรียนช้ัน ม.4 

งดการเรียนการสอน (2) 
อังคาร 18 มกราคม 2565 

Online Onsite 

  

พุธ 19 มกราคม 2565   

พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565   

ศุกร ์ 21 มกราคม 2565   

เสาร์ 22 มกราคม 2565     
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (2) 

อาทิตย์ 23 มกราคม 2565       

จันทร์ 24 มกราคม 2565 On demand 
นักเรียนช้ัน ม.4 

งดการเรียนการสอน (3) 

อังคาร 25 มกราคม 2565 

Onsite Online 

 
พุธ 26 มกราคม 2565  

พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565  
ศุกร ์ 28 มกราคม 2565  

เสาร์ 29 มกราคม 2565   
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (3) 

อาทิตย์ 30 มกราคม 2565    



 
 

วัน วัน/เดือน/ป ี
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
กลุ่ม A กลุ่ม B 

จันทร์ 31 มกราคม 2565 

Online Onsite 

นักเรียนช้ัน ม.4 
งดการเรียนการสอน (4) 

อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2565   

พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565   

พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565   

ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565   

เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565     
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (4) 

อาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์ 2565       

จันทร์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

Onsite Online 

นักเรียนช้ัน ม.4 
งดการเรียนการสอน (5) 

อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565   

พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565   

พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565   

ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565   

เสาร์ 12 กุมภาพันธ์ 2565     
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (5) 

อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565       

จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
Online Onsite 

นักเรียนช้ัน ม.4 
งดการเรียนการสอน (6) 

อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565   

พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา  

พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
Online Onsite 

  

ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565   

เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565     
นักเรียนช้ัน ม.4 
เรียนชดเชย (6) 

อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565       
 



 

วัน วัน/เดือน/ป ี
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
กลุ่ม A กลุ่ม B 

จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.5  
เรียน Online 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
นักเรียนช้ัน ม.6 

อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565   

พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 

นักเรียนช้ัน ม.6 

พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 นักเรียนช้ัน 

ม.6 
  

เสาร์ 26 กุมภาพันธ์ 2565       

อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2565       

จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

อังคาร 1 มีนาคม 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

พุธ 2 มีนาคม 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 
  

 
 
 



 
(เอกสารแนบท้ายฉบบัที่ 3) 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนชดเชย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

(กรณีที่งดการเรียนการสอนในวันจันทร์ เนื่องจากมีการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1) 
แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ฉบับท่ี 6 
 

คร้ังที่ วันที่งดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย 

1 วันจันทร์ท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2565 
2 วันจันทร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2565 
3 วันจันทร์ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2565 
4 วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
5 วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
6 วันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 




