
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม 
เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------------- 

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ท าให้ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการนี้ โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม              
ได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้ครบตาม
หลักสูตร ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่และทรัพยากรท่ีโรงเรียนมีอยู่  จึงก าหนดแนวทางการจัด           
การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนท่ี ๒            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงบทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ 
 

๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
การจัดกลุ่มเรียน โรงเรียนได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้เป็นรูปแบบการ 

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ มีการจัดกลุ่มนักเรียน ดังนี้ 
๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จัดเป็น ๒ ห้องเรียน   
๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จัดเป็น ๒ ห้องเรียน  
๓) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จัดเป็น ๒ ห้องเรียน  
๔) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จัดเป็น ๑ ห้องเรียน  
๕) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จัดเป็น ๑ ห้องเรียน 

           ๖) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จัดเป็น ๑ ห้องเรียน  
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑) การเรียนในช้ันเรียน (On Site) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาซับซ้อนและการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติท่ีต้องใช้อุปกรณ์ โดยมีครูเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดกิจกรรม 

ระดับมัธยมต้น ม.1-3 สลับวันมาเรียน ในหนึ่งห้องจะแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B 
                     ระดับมัธยมปลาย  ม.4-6 เรียน On side  100% 

 



          ๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยครูและนักเรียน อาจเผชิญหน้า
หรือไม่เผชิญหน้ากันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การมอบหมายให้
นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ ใบงาน (On-hand) หรือศึกษาจากส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ แล้วนักเรียนปฏิบัติงานตามท่ี
ครูก าหนดสามารถ นับเป็นเวลาเรียนได้ 

กรอบระยะเวลาการเปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี 2/2564   
1) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)  ในวันท่ี  1 – 14  พฤศจิกายน  2564   
2) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  ในวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2564 

ก้าหนดการมาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนได้ ก าหนดให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน ดังนี้ 
     เนื่องด้วยสถานการณ์ดีขึ้น โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จึงก าหนดให้นักเรียนมัธยมต้นในทุกระดับช้ัน

ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ สลับวันมาเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B ตามปฏิทินท่ีก าหนดให้ นักเรียน
มัธยมปลาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ มาเรียนท่ีโรงเรียนในทุกวัน 

     ในการนี้ การมาเรียนในช้ันเรียนของนักเรียน นักเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตน ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด หากมี
สถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดจนนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โรงเรียนจะพิจารณาก าหนด ใช้การ
เรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาแทน และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นก็พร้อมพิจารณา ด าเนินการ
จัดการเรียนในช้ันเรียนตามปกติ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
โรงเรียนได้พิจารณาให้นักเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ส าหรับสถานศึกษาระหว่าง เปิดภาค
เรียนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 

   ๑) คัดกรอง (Screening) ผู้ท่ีเข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
ร่างกาย 
     ๒) สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ ใน
สถานศึกษา 
     ๓) ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าใช้เจลแอลกอฮอล์ตามจุด ท่ี
ก าหนด หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณจุดเส่ียง รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

   ๔) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical 
Distancing) อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ตามเครื่องหมายท่ีก าหนดหรือพิจารณาด้วยตนเอง 
   ๕) ท้าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาด ห้องเรียน 
และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน พักเท่ียง และ



หลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อน าไปก าจัด
ทุกวัน 
   ๖) ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้ส้ันลงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเหล่ือม เวลา
ท ากิจกรรมและหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมรวมหัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 

๓. บทบาทของนักเรียน 
การเรียนท่ีโรงเรียนและการเรียนท่ีบ้าน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย จาก

ครูในแต่ละรายวิชาและให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและ การประเมิน
เรียนในแต่ละรายวิชา ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในการมาเรียนท่ีโรงเรียน นอกเหนือจาก การปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) แล้วมีข้อก าหนด ท่ีพึง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   ๑) ระหว่างการเดินทางมาหรือกลับจากโรงเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และระยะห่างทางสังคม รวมถึงเล่ียงการจับต้องส่ิงต่าง ๆ แล้วน ามือ 
มาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง 
   ๒) เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เดินแถวผ่านประตูทางเข้าโดยเว้นระยะห่างและผ่านขั้นตอน การ
คัดกรองตามท่ีโรงเรียนก าหนด ท้ังนี้ ขณะท าการคัดกรองหากนักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อย 
หอบ พิจารณาให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วให้ไปอยู่ในห้องเรียน 
ประจ าของตนอง เพื่อรอปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
    ๓) การเข้าใช้พื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนรวม เช่น ห้องน้ า บันได ทางเดิน รวมถึงการออกจาก 
โรงเรียนเพื่อกลับบ้าน ขอให้รอคิวตามจุดเว้นระยะ และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยตนเอง 
   ๔) งดเว้นการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท่ีมีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๕) ล้างมือบ่อย ๆ ท้ังก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ า และก่อน กลับ
บ้านจนติดเป็นนิสัย 

  ๖) เข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีโรงเรียนก าหนด 
    ๗) เล่ียงการยืมส่ิงของต่าง ๆ จากเพื่อน และช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน งดเว้น การ
ท้ิงขยะในช้ันเรียน โดยให้น ามาท้ิงถังขยะท่ีมีฝาปิดซึ่งต้ังอยู่นอกห้องเรียน 
    ๘) รับประทานอาหารในพื้นท่ีและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม 
หลังจากรับประทานาหารเสร็จกลับห้องเรียนประจ าของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนท่ีรอได้เข้าใช้พื้นท่ี ในการ
รับประทานอาหาร 
 
 



๔. บทบาทของผู้ปกครอง 
โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองก าชับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากครูในแต่ละ 

รายวิชาและให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 
ในแต่ละรายวิชา ท้ังนี้ ในวันท่ีนักเรียนมาโรงเรียน มีข้อก าหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน  
๒) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและการกลับบ้านของนักเรียน 

           ๒.๑) หากผู้ปกครองมาส่ง - รับด้วยตนเอง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๔) อย่างเคร่งครัด หากผู้ปกครอง 
ประสงค์ขอเข้าบริเวณโรงเรียนก็จะต้องผ่านการคัดกรอง ล้างมือ และอยู่ในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนจัดไว้เท่านั้น 
            ๒.๒) หากให้นักเรียนเดินทางโดยพาหนะท่ีเป็นสาธารณะ ก าชับให้นักเรียนใส่หน้ากาก 
อนามัยทุกครั้ง พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมขณะเดินทางอยู่เสมอ และเล่ียงการขึ้นพาหนะท่ีมีผู้โดยสารแออัด 
หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง 

  ในกรณีผู้ปกครองพบปัญหาในการมาโรงเรียนหรือการเรียนของนักเรียนให้ประสานงานแจ้งกับ 
ครูท่ีปรึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี 

๕. แนวปฏิบัติส้าหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน 
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการมาเรียนท่ีโรงเรียน ด้วยนักเรียนมีปัญหาสุขภาพท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรืออาจด้วยความกังวลต่อความปลอดภัยท่ีอาจติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองแจ้งครูท่ีปรึกษา และ 
จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาขออนุญาตไม่มาเรียนท่ีโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เป็นรายกรณี โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและแนบหลักฐาน 
ประกอบ (ถ้ามี) หลังจากได้รับการอนุญาต ให้ครูท่ีปรึกษาประสานงานกับครูท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
ของนักเรียนคนนั้นในแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณามอบหมายบทเรียนท่ีเป็นเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และ 
มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติได้จากท่ีบ้าน แล้วน าส่งช้ินงาน/ภาระงานท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ครู
ประจ าวิชาตามเวลาท่ีก าหนดผ่านองทางท่ีตกลงร่วมกัน จึงจะสามารถนับเป็นเวลาเรียนเพื่อชดเชย การมาเรียนท่ี
โรงเรียน 

๖. แนวปฏิบัติส้าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน 
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนท่ีบ้าน ด้วยท่ีบ้านของนักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติ 

กิจกรรมท่ีครูวิชานั้น ๆ ก าหนด แล้วทางผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ์ท่ีท าให้นักเรียนสามารถ 



ปฏิบัติกิจกรรมในราวิชานั้น ๆ ได้ ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งให้ครูท่ีปรึกษาทราบเพื่อประสานงาน แจ้งครู
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น หรือประสานครูในแต่ละรายวิชาโดยตรง โดยช้ีแจงถึงความจ าเป็น เพื่อพิจารณา ความ
เหมาะสมในการด าเนินการเป็นรายกรณีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑) การมอบหมายส่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา หรือขึ้นงาน/ภาระงานอื่นให้นักเรียนปฏิบัติ ท่ี
สามารถทดแทนกันได้ 

    ๒) การให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนในสถานท่ีท่ีก าหนดเพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางโรงเรียน ท้ังนี้ 
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จึงขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ บุคคลท่ี 

เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

    (นายสุพรรณ์  จันทาพูน) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 


