
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่แตง 
เรื่อง กําหนดการเปิดภาคเรยีน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปิด  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โรงเรียนแม่แตงตระหนักถึง 
ความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง อีกทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการ  
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

  ดังนั้น โรงเรียนแม่แตงจึงได้กําหนดวันเปิดภาคเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในและ 
นอกโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้  
การดําเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศแจ้งนักเรียนให้ทราบ
และ ปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กําหนดเปิดในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 

  2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่แตง ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ดังนี้ 

   2.1 จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) ในรายวิชาพื้นฐาน 5 วิชา ระหว่างวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 – 7 สิงหาคม 2564 ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ วันที ่ 14 มิถุนายน 2564 – 15 
กรกฎาคม 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กําหนดให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น  มาเรียนที่โรงเรียน
ระดับชั้นละ 1 วัน ดังนี้ 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ----   วันจันทร์ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ----   วันอังคาร 



  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ----   วันพุธ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ----   วันพฤหัสบดี 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6   ----   วันศุกร์     

    2.2 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) สําหรับนักเรียนระดับชั้นที่เรียนอยู่ที่บ้าน โดย
ครูผู้สอนจัดสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ของครูผู้สอนแต่ละวิชา 

2.3 จัดการเรียนการสอนแบบ On Demand ตามช่องทางห้องเรียนออนไลน์ของครูผู้สอนแต่ละ 

วิชา ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand คือ ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากหนังสือเรียน ใบความรู้  
หรือใบงาน ที่ครูผู้สอนจัดทําขึ้นแล้วมอบหมายให้นักเรียนระดับชั้นที่เรียนอยู่ที่บ้าน 

  3. การปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนแม่แตงกําหนดให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

    3.1 ให้นักเรียน และครูผู ้สอน สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากใส ตลอด
ระยะเวลา ของการจัดการเรียนการสอน 

    3.2 ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้น และหมั่น  
ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

    3.3 ในชั่วโมงศึกษาค้นคว้า ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนของตนเอง (หากต้องการศึกษาในพื้นที่อ่ืน
ให้ขออนุญาตและต้องมีครูควบคุมดูแล) 

   3.4 งดกิจกรรมการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน 

   3.5 ไม่อนุญาตให้ใช้อาคารพลศึกษา ยกเว้นการเรียนการสอนในรายวิชา ที่มีครูควบคุมชั้นเรียน 

   3.6 กําหนดให้ปิดไฟฟ้าสนามกีฬาในโรงเรียนในเวลา 18.10 น. และขอความร่วมมือออกจาก
บริเวณ โรงเรียนก่อนเวลา 18.15 น. เพื่อสะดวกต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

   3.7 อนุญาตให้นักเรียนจัดเตรียมอาหารกล่องจากที่บ้านมารับประทานที่โรงเรียนได้ เพื่อลด 
ความแออัดในโรงอาหาร 

   3.8 หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยระหว่างอยู่ในโรงเรียน ให้แจ้งงานอนามัยเพื่อดําเนินการส่งต่อ
ตามขั้นตอน 

    3.9 หากมีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใกล้ชิด ที่เดินทางไปยังพื้นที่ใน
จังหวัด ควบคุมสูงสุด หรือกลับจากต่างประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



   - เข้าพบแพทย์ เพื่อรับการคัดกรองเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่โรงพยาบาล
และพักเพ่ือเฝ้าดูอาการ 14 วัน และรายงานตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน 

    - ในระหว่าง 14 วัน หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเองโดย การ
สวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้รับคําปรึกษาจากแพทย์และทําการรักษา 
จากสถานพยาบาล 

4. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะที่อยู่ภายนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากภายนอก 
ทางโรงเรียนจึงกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

   4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จากแหล่งข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้ 

   4.2 สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้
กลิ่น ไม่รู้รส ให้ปฏิบัติตามแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

   4.3 ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ตามหลักโภชนาการ และ  
งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 

   4.4 หากนักเรียนเดินทางด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน หรือรถโดยสารประจําทาง ให้นักเรียนใส่หน้ากาก 
อนามัย และไม่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

   4.5 ขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากร งดการเดินทางไปยังสถานที่แออัด เช่น 
ตลาดนัดชุมชน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สถานประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ ฯลฯ 

   4.6 ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากร งดการเดินทางไปยังพื้นที่
เสี่ยง ในจังหวัดตามประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด และการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

   4.7 หากมีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใกล้ชิด ที่เดินทางไปยังพื้นที่ใน 
จังหวัดควบคุมสูงสุด หรือต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    - เข้าพบแพทย์ เพื ่อร ับการคัดกรองเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
ที่โรงพยาบาลและพักเพ่ือเฝ้าดูอาการ 14 วัน และรายงานตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน 



    - ในระหว่าง 14 วัน หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเอง
โดย การสวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้รับคําปรึกษาจากแพทย์และ  
ทําการรักษาจากสถานพยาบาล 

5. ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป ทางเว็บไซต์ 
โรงเรียน www.maetang.ac.th หรือ ทาง facebook โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
   

   

(นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว)   

   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่แตง 



ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนแม่แตง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
ตารางเรียน On Line ม.1 ( 14 มิ.ย. – 7 ส.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
อังคาร คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
พุธ ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
พฤหัสบดี สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ศุกร ์ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
เสาร์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 

 

ตารางเรียน On Site ม.1 ( วันจันทร์ ) ( 14 มิ.ย. – 7 ส.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
1/1 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
1/2 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
1/3 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
1/4 สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
1/5 ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 

 



ตารางเรียน On Line ม.2 ( 14 มิ.ย. – 7 ส.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
อังคาร On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
พุธ ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
พฤหัสบดี สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ศุกร ์ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
เสาร์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 

 

ตารางเรียน On Site ม.2 ( วันอังคาร ) ( 14 มิ.ย. – 7 ส.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
2/1 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
2/2 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
2/3 สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
2/4 ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
2/5 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 

 

  



ตารางเรียน On Line ม.3 ( 14 มิ.ย. – 7 ส.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
อังคาร ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
พุธ On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
ศุกร ์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
เสาร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 

 

ตารางเรียน On Site ม.3 ( วันพุธ ) ( 14 ม.ิย. – 7 ส.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
3/1 สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
3/2 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
3/3 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
3/4 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 

 

  



ตารางเรียน On Line ม.4 ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
อังคาร ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
พุธ สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
พฤหัสบดี On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
ศุกร ์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
เสาร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 

 

ตารางเรียน On Site ม.4 ( วันพฤหสับดี ) ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
4/1 ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
4/2 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
4/3 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
4/4 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

 

  



ตารางเรียน On Line ม.5 ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
อังคาร ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
พุธ สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
ศุกร ์ On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
เสาร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 

 

ตารางเรียน On Site ม.5 ( วันศุกร์ ) ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
5/1 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
5/2 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
5/3 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
5/4 สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 

 

  



ตารางเรียน On Line ม.6 ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

วัน/เวลา 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
จันทร ์ ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
อังคาร สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
พุธ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม 
พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ 
ศุกร ์ On Site  On Site  On Site  On Site  On Site 
เสาร์ ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

 

ตารางเรียน On Site ม.6 ( วันศุกร์ ) ( 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ) 

ห้อง 08.30 – 09.30  พัก 09.45 – 10.45 พัก  11.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.00 พัก 14.15 – 15.15 
6/1 คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
6/2 ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
6/3 สังคม  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 

 
 


