
 
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

เร่ือง แนวทางการการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน  

และแนวทางการปฏิบัติตนของครู นักเรียน และผูปกครอง  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

************************************************** 

 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบแนวนโยบายในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามแนวคิด “การเรียนรูนําการศึกษา” โรงเรียน

หยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได โดยไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับความ

ปลอดภัยของพื้นท่ีและบริบทของโรงเรียน โรงเรียนวัดพุทธบูชา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูของนักเรียน 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ รวมกับพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไดกําหนดแนวทางการการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และแนวทาง 

การปฏิบัติตนของนักเรียนและผูปกครอง เพื่อรองรับการเปดภาคเรียน ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ไวดังตอไปนี้ 

 

 ขอ ๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID – 19) 

(๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา จัดใหมีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

ระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบปกติท่ีโรงเรียน (On-site) และการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต

หรือ Application (Online) รวมกับการเรียนรูแบบกํากับตนเองดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนภาระงาน (On 

task) ในวันท่ีนักเรียนเรียนอยูท่ีบาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชา โดยแบงนักเรียนในหองเรียน

เปน ๒ กลุม เขาเรียนตามตารางการมาเรียนตามคูมือการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียนฯ 

(๒) ครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอนใหครบหลักสูตร ตามความเหมาะสม ดวยวิธีการ             

ท่ีหลากหลาย เชน การมาเรียนท่ีโรงเรียน จะมุงเนนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีเนื้อหาซับซอน เนนกิจกรรมในภาคปฏิบัติ 

ในขณะท่ีวันท่ีนักเรียนเรียนอยูบาน จะเนนเนื้อหาท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมหรืองานท่ีไดรับ

มอบหมาย รวมถึงอาจมีการนัดหมายในการเรียนหรือติดตามงานผานระบบอินเตอรเน็ตหรือ Application ตามคูมือ

การจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียนฯ  

(๓) ครูผูสอนจะดําเนินการติดตอนักเรียนท่ีเขาไมถึงรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดเปนรายบุคคล เพื่อ

จัดการเรียนการสอน/มอบหมายภาระงานผานระบบออนไลน หรือการสงบทเรียนสําเร็จรูปทางไปรษณีย (แลวแต

กรณี) 

(๔) นักเรียนท่ีไมมีความพรอมในการเรียนตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด หรือไมไดสามารถติดตอ

นักเรียนได โรงเรียนจะไดนัดหมายเพื่อทําการสอนชดเชย ใหกับนักเรียน เมื่อสถานการณการแพรระบาดคล่ีคลายลง 

โดยโรงเรียนจะกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียนในภายหลัง 
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 ขอ ๒ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

(๑) นักเรียนจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์

สอบปลายภาคเรียน โดยนับเวลาเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ต้ังแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ภาคเรียนท่ี ๒ ต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  

(๒) ครูผูสอนสามารถนับเวลาเรียนของนักเรียนไดจากการเขาเรียนตามปกติในช้ันเรียน (On-site) 

การเขาเรียนผานระบบอินเตอรเน็ตหรือ Application (Online) และการเรียนรูแบบกํากับตนเองดวยกิจกรรม     

การเรียนรูแบบเนนภาระงาน (On task) 

 ท้ังนี้ในแตละรายวิชานักเรียนจะตองเขาเรียนและพบครูผูสอนในหองเรียน หรือผานระบบ

อินเตอรเน็ตหรือ Application (Online) ไมนอยกวารอยละ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด และการนับเวลาเรียนในการ

เรียนรูแบบกํากับตนเองดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนภาระงาน (On task) นักเรียนจะตองไดรับการประเมินผล

ภาระงานในระดับ “ผาน” หรือไดคะแนนของภาระงานนั้น ๆ ไมตํ่ากวารอยละ๕๐ จึงจะไดเวลาเรียน 

(๓) การวัดและการประเมินผลคุณภาพผูเรียน ดําเนินการดังนี้ 

 (๓.๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ใหดําเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน 

โดยอิงมาตรฐานการเรียนรูเปนสําคัญ และประเมินผลตามระเบียบการวัดและประเมินผลท่ีสถานศึกษากําหนดไว 

 (๓.๒) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหดําเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน โดยกําหนด

ประเด็นท่ีสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ จากนั้นใหนักเรียนบันทึกผลท่ีเกิดจาก 

การเรียนรู (Lesson Learn) เพื่อเปนหลักฐานรองรอย และใชการประเมินผลและตัดสินผลคุณภาพผูเรียน 

(๔) การสอบแกตัว 

 ในกรณีสถานการณคล่ีคลาย โรงเรียนจะไดกําหนดตารางนัดหมายการสอบแกตัวโดยพรอม

เพรียงกัน โดยใหถือเปนหนาท่ีของครูผูสอนประจําวิชาในการดําเนินการแกไขผลการเรียน 

 ในกรณีสถานการณไมคล่ีคลาย ใหนักเรียนติดตอกับครูผูสอนประจําวิชา เพื่อขอรับงานซอม

เสริมเพิ่มเติม และสงงานภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดผานระบบออนไลน (Online) จากนั้นครูผูสอนประจํา

วิชานําสงผลการแกไขผลการเรียนตอกลุมบริหารวิชาการตอไป 

ขอ ๓ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ไดกําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID – 19) ในสถานศึกษา โดยใหครู นักเรียน ผูปกครอง และผูติดตอราชการในโรงเรียนถือปฏิบัติ

โดยเครงครัด 

 

ขอ ๔ แนวทางการปฏิบัติตนของครู นักเรียน และผูปกครอง 

 แนวทางการปฏิบัติตนของครู  

(๑)  ศึกษาคูมือการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

๒๐๑๙ (COVID – 19) และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

(๒)  ศึกษามาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

ในสถานศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
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แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน 

(๑) ศึกษาประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน และแนวทาง

ปฏิบัติตนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และถือปฏิบัติโดย

เครงครัด 

(๒) ปฏิบัติตนในระหวางมาเรียน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID – 19) ในสถานศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด และถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้ 

   ๒.๑) ผานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและลางมือดวยเจลแอลกกอฮอลกอนเขาโรงเรียน  
๒.๒) สวมหนากากอนามัย/face shield ตลอดเวลา  
๒.๓) เวนระยะหางทางสังคม 1 เมตรตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด  

                ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
๒.๔) ทําความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 
๒.๕) พกเจลแอลกอฮอลสวนตัวเพื่อรักษาความสะอาด (ตามความพรอมของนักเรียน) 
๒.๖) การรับประทานอาหารชวงเชาและกลางวัน ใหนั่งรับประทานอาหารในจุดท่ีโรงเรียน 

         จัดไวให 
แนวทางการปฏิบัติตนของผูปกครอง 

(๑) ศึกษาคูมือการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อใหคําแนะนําในการเรียนตอนักเรียน 

(๒) กําชับใหนักเรียนเตรียมอุปกรณการเรียน เจลแอลกอฮอล และสวมหนากากอนามัย

ตลอดเวลา 

(๓) ปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID – 19) ในสถานศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด เมื่อมาติดตอราชการในโรงเรียน 

 

ขอ ๕ กรณีท่ีมีปญหาหรือเกิดขอขัดของในการดําเนินการตามประกาศนี้ ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปน 

ผูวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

             (นายเทพพร อาจเวทย) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28 29 30 1 2 3 4

ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น
5 6 7 8 9 10 11

วันหยุดชดเชยวัน
อาสาฬหบูชา

วันหยุดชดเชยวัน
เข้าพรรษา ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย

12 13 14 15 16 17 18

ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น
19 20 21 22 23 24 25

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
26 27 28 29 30 31 1

ม.ต้น
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในหลวง
 รัชกาลที� 10 ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น

กรกฎาคม 2563

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
9 10 11 12 13 14 15

ม.ต้น ม.ปลาย
วันแม่แห่งชาติ

ม.ปลาย ม.ต้น
16 17 18 19 20 21 22

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
23 24 25 26 27 28 29

30 31

ม.ปลาย

สิงหาคม 2563

Notes

สอบกลางภาคเรียนที� 1/2563

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

30 31 1 2 3 4 5

ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
6 7 8 9 10 11 12

ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น
13 14 15 16 17 18 19

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
วันพิพิธภัณฑ์ไทย

20 21 22 23 24 25 26
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันอนุรักษ์รักษาคู
คลอง ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น

27 28 29 30 1 2 3

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
4 5

กันยายน 2563

Notes

ปฏิทินการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
วันพระบิดาแห่งฝน
หลวง

15 16 17 18 19 20 21
วันกองทัพเรือ

22 23 24 25 26 27 28
วันประถมศึกษา
แห่งชาติ

วันสาธารณสุข
แห่งชาติ
วันสร้างสุขภาพ
แห่งชาติ
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พฤศจิกายน 2563

Notes

สอบปลายภาคเรียนที� 1/2563

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
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ม.ต้น ม.ปลาย
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ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น
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ม.ปลาย
วันตํารวจ 
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
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วันปิยมหาราช
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ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
วันฮาโลวีน
วันออมแห่งชาติ
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หมายเหตุ สอบกลางภาคเรียนท่ี1/2563 ระหวางวนัท่ี  24 – 28  สิงหาคม  2563   

สอบปลายภาคเรียนท่ี1/2563 ระหวางวนัท่ี  2 – 6  พฤศจิกายน  2563   
 

 


