
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) 
โรงเรียนอุดมวิทย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 

********************************************** 
1.รูปแบบ 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ จัดการเรียนการสอนโดยการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียนใน
ห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดังนี้ 
1.1 การกำหนดห้องเรียน   

ระดับชั้นเรียน/ห้องเรียน จำนวน  (คน) จำนวนกลุ่มเรียน ห้องเรียน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

 
37 

2 กลุ่ม  
221(ห้องครูจิราภรณ์) 
222 (ห้องครูพรมณี) 

กลุ่ม 1 เลขทีคู่่  
 กลุ่ม 2 เลขทีค่ี่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
36 

2 กลุ่ม  
กลุ่ม 1 เลขทีคู่่   
กลุ่ม 2 เลขทีค่ี่ 

223(ห้องครูวรรณิศา) 
224(ห้องครูฤทัยรัตน์) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 
29 

1 กลุ่ม  
225 (ห้องครูลลดา) ในห้องเรียน 24  

นอกห้องเรียน  5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 25 1 กลุ่ม 226 (ห้องครูมานิต) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 25 1 กลุ่ม 227 (ห้องครูเฉลิม) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

 
28 

1  กลุ่ม  
128 (ห้องครูพิมพ์พร) ในห้องเรียน  23  

นอกห้องเรียน  5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 21 1  กลุ่ม 228 (ห้องครูเนตรนภา) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
33 

2 กลุ่ม  
กลุ่ม 1 เลขทีคู่่   
กลุ่ม 2 เลขทีค่ี่ 

121 (ห้องครูดวงใจ) 
122 (ห้องครูอภิสรา) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 1  กลุ่ม 126 (ห้องครูบุษบา) 
  ในห้องเรียน  23  

นอกห้องเรียน  5 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 1  กลุ่ม 127 (ห้องครูทองคำ) 
1.2 การกำหนดช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร 

เวลา 11.10-12.00  น. 12.00-12.50  น. 
 

ระดับชั้นเรียน 
ม.1   จำนวน   73   คน ม.3  จำนวน  49  คน 
ม.2    จำนวน  79   คน ม.4   จำนวน  33  คน 
 ม.5  จำนวน   28  คน 
 ม.6   จำนวน  24  คน 

รวม 152 คน 134 



 
1.3 ตารางเรียน-ตารางสอนจัดเป็นตารางปกติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกวิชา ครบทุกกลุ่มสาระ 

2.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
   2.1  การมาเรียน 
 -คณะครู  บุคลากร และนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้าอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกวันที่มาโรงเรียน 
 -การคัดกรองที่ประตูทางเข้าโรงเรียน  มีการวัดไข้คณะครู  บุคลากรและนักเรียนทุกคนก่อนเข้า
โรงเรียน พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอรล์ฆ่าเชื้อ 
 -ลงชื่อเข้า-ออก โรงเรียนในเวปไซต์ไทยชนะหรือแอป ไทยชนะ หรือสมุดบันทึกทุกครั้ง 
 - ให้นักเรียนเข้าแถวในสนามกีฬาหรือหน้าห้องเรียน 
 -ขณะอยู่ในชั้นเรียนนักเรียนทุกคนต้องใส่ Face  Shield  
2.2  การใช้ห้องเรียน 
 -ห้องเรียนทุกห้องจัดโต๊ะเก้าอ้ี 25 ตัวต่อห้องเรียน  กรณีท่ีนักเรียนต่อห้องมากกว่า 25 คน แต่ไม่ถึง 
30 คน ให้จัดโต๊ะ  เก้าอ้ีหน้าห้องเรียนเพิ่มโดยยึดหลักเว้นระยะห่างเหมือนในห้องเรียน 
 -ทำความสะอาดห้องเรียน  โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้งานทุกวัน 
2.3 การใช้ห้องประชุม  สนามกีฬา 
 -ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งให้เว้นระยะห่างนักเรียน 1 – 2 เมตร 
 -ทำความสะอาดพ้ืนที่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพ้ืนที่ห้องและหลังการใช้งานทุกวัน 
2.4  โรงอาหาร 
 -การรับประทานอาหารของนักเรียนจะจัดแบ่งเวลาออกเป็น 2 ช่วงเพ่ือลดความหนาแน่น 
 -ทำสัญลักษณ์แสดงจุดเว้นระยะห่างชัดเจน 
 - ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อพ้ืนที่ก่อนและหลังการใช้ทุกวัน 
3.การปฏิบัติกับนักเรียนมราเรียนที่บ้าน/กลุ่มเสี่ยง 
 -ให้ครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 -ให้ครูประจำวิชาติดตามการเรียนโดยมอบหมายงานให้นักเรียนทำท่ีบ้านและรายงานผู้บริหาร 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 -นักเรียนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนตามศักยภาพ   
4.การปฏิบัติกับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล 
 -ให้ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

-ให้ครูประจำวิชาติดตามการเรียนโดยมอบหมายงานให้นักเรียนทำท่ีบ้านและรายงานผู้บริหาร 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนอุดมวิทย์ อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 

1-30 มิ.ย.63 ครู ลงเวลาปฏิบัติงาน  ประชุมเตรียมความพร้อม  
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ก่อนเปิดภาคเรียน 

ครูทุกท่าน  

 1-3 ก.ค.63 นักเรียนรับตารางเรียน/อุปกรณ์การเรียน 
จัดการเรียนการสอนตามปกติ 

ครูทุกท่าน 1 

6-10 ก.ค.63 
 
6  ก.ค.63 
7  ก.ค.63 

ทำการเรียนการสอนตามปกติ 
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 
วันหยุดเข้าพรรษา 
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

ครูประจำวิชา 2 

13-17 ก.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา 3 

20-24 ก.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา 4 

27-31 ก.ค.63 
 
 
28 ก.ค.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน 
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่ 10 

ครูประจำวิชา 5 

3-7 ส.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
นักเรียนขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

ครูประจำวิชา 6 

10-14 ส.ค.63 
 
12 ส.ค.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 
หยุดวันแม่แห่งชาติ 

ครูประจำวิชา 7 

17-21 ส.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
สำรวจการจัดสอบกลางภาค 
เปิดระบบ SGS ให้กรอกคะแนนก่อนสอบกลางภาค 
บันทึกเวลาเรียน ก่อนสอบกลางภาค 

ครูประจำวิชา/งานวัดผลฯ 8 

24-28 ส.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาค 

ครูประจำวิชา/งานวัดผลฯ 9 

31 ส.ค.และ  
1-4 ก.ย.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
สอบกลางภาคเรียน 

งานวัดผลประเมินผล 
ครูประจำวิชา 

10 

7-11 ก.ย.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ ครูประจำวิชา 11 
14-18 ก.ย.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ ครูประจำวิชา 12 

 
 



ปฏิทินงานวิชาการภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนอุดมวิทย์ อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 

21-25 ก.ย.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ครูส่ง   ปพ.5 ครั้งที่ 1 (คะแนนเก็บ/เวลาเรียน  
คะแนนสอบกลางภาค ) 

ครูประจำวิชา 13 

28-30 ก.ย.และ 
1-2 ต.ค.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 

ครูประจำวิชา 14 

5-9  ต.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ ครูประจำวิชา 15 
12-16 ต.ค.63 
 
 
13  ต.ค.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
เปิดระบบ SGS ให้กรอกคะแนนหลังสอบ 
กลางภาค 
หยุดวันที่ระลึกวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

ครูประจำวิชา 16 

19-23  ต.ค.63 
 
23 ต.ค.63 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
สำรวจการจัดสอบปลายภาคเรียน 
หยุดวันปิยะมหาราช 

ครูประจำวิชา 17 

26-30 ต.ค.63 จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 
 80 % 
ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 

ครูประจำวิชา 18 

 สัปดาห์สอนชดเชย(เช็คเวลาเรียน 2-6  พ.ย.63) ครูประจำวิชา 19 
2-6 พ.ย.63 สอบปลายภาคเรียนที่  1/2563 

นักเรียนส่งงานเพ่ือเก็บคะแนนเพิ่มเติม (เช็คเวลาเรียน 
9-13 พ.ย.63) 

งานวัดผลประเมินผล/      
ครูประจำวิชา 

20 

9-13 พ.ย.63  
 

ครูกรอกคะแนน/ คะแนนคุณลักษณะ ฯ/คะแนนอ่าน
คิดวิเคราะห์ ใน ปพ.5 และในระบบ SGS 

ครูประจำวิชา  

14  พ.ย.63 ส่ง  ปพ.5  
และเอกสารงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บันทึก
หลังสอน/วิจัยในชั้นเรียน  บันทึกกิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ครูประจำวิชา  

15-30 พ.ย.63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563   
 
 (ลงชื่อ)  
               (นายปิโย  ลสุุข) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ 


