
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ปีการศึกษา 2563 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียน                 
การสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
ในการนี้ โรงเรียนสงวนหญิงเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่า 25 คนต่อห้อง และมีพ้ืนที่จ ากัด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการก.ต.ป.น. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี              
ได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนให้ครบ
หลักสูตร ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์ที่เผชิญอยู่และทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ จึงก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 รวมถึงบทบาทของ
นักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
โรงเรียนได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) กล่าวคือ 
 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 มาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) 1 วันต่อ

สัปดาห์ ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นห้อง

คู่และห้องคีส่ลับวันกันมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามที่โครงการหรือ

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 4) ในวันที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน ให้นักเรียน เรียนระบบออนไลน์ (Online) 

กับครูผู้สอนประจ าวิชา ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting หรือ Google Classroom ตามตารางสอนที่โรงเรียน
ก าหนด (โรงเรียนจะแจ้ง ID และ Password ในการเข้าเรียนออนไลน์โดยครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชาต่อไป) 

 
/โดยขอความร่วมมือ… 
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 โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ตามความเหมาะสม กรณีที่นักเรียนมีปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ให้นักเรียนแจ้งครู
ประจ าวิชาหรือครูท่ีปรึกษา เพ่ือด าเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป 

 5) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ เหมาะส าหรับโรงเรียนสงวนหญิง ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนจ านวนมากแต่มีพ้ืนที่จ ากัด เพ่ือเป็นการดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรให้มี
ความปลอดภัยสูงสุดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หากสถานการณ์ของโรคดีขึ้นหรือกระทรวงศึกษาธิการ               
มีนโยบายเพิ่มเติมให้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป 

ในการนี้ การมาเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตน   
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของการแพร่ระบาดจนนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โรงเรียนพิจารณาจะก าหนดใช้การเรียนการสอน
ออนไลน์ในทุกรายวิชาแทน และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นก็พร้อมพิจารณาด าเนินการจัดการเรียน
ในชั้นเรียนตามปกต ิ

2. การนับเวลาเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การนับเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามลักษณะของการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในแต่ละครั้งนับรวมกัน โดยการเรียนในชั้นเรียนนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
ตามตารางเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมตาม            
ที่ครูก าหนด และนับรวมกับเวลาเรียนชดเชย หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาใด ๆ จะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน และได้ผลการเรียนเป็น "มส" ทั้งนี้ การด าเนินการแก้ไขผลการเรียน "มส"                
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ก าหนดในหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ก าหนด           
ในหลักสูตร โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่ครูมอบหมายระหว่างภาคเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจาก
การเรียนในการจัดการเรียนการสนแบบผสมผสานและการสอนชดเชย ร่วมกับการสอบกลางภาคเรียน/                  
ปลายภาคเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินผลการเรียน หรือไม่ได้เข้าสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ตัดสินผลการเรียน
ไม่ได้ นักเรียนจะได้ผลการเรียน "ร" แล้วด าเนินการแก้ไขผลการเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล           
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

3. การเริ่มนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย 
ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดนับเวลาเรียนตลอดทั้ง

ปีการศึกษา จ านวน 200 วัน ซึ่งตามก าหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตันไปนั้น ท าให้มีเวลาเรียนไม่ครบตามหลักสูตร 
โรงเรียนจึงก าหนดการสอนชดเชยเวลาเรียนที่ขาดให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น ดังนี้   

/1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1… 
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1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใช้เวลาเรียนเพ่ิมเติมจากตารางปกติด้วย           
การเรียนการสอนออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง                     
30 กันยายน 2563 

2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ใช้เวลาเรียนจากการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงเวลาของการทดสอบระบบจริงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงด าเนนิการ
ไปแล้วนั้น นับเป็นเวลาเรียนชดเชยตามหลักสูตร 

4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนได้พิจารณาให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการและปฏิบัติตนตามหลัก

ปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน
ของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 

1) การคัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย 

2) การสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ผู้ที่เข้ามาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

3) การล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า เจล แอลกอฮอล์
ตามจุดที่ก าหนด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งไม่มือสัมผัส ใบหน้า ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

4) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย               
1 - 2 เมตร ตามเครื่องหมายที่ก าหนดหรือพิจารณาด้วยตนเองในทุกสถานที่ของโรงเรียน 

5) การท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู-หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ท าความ
สะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้า
เรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจาก
ห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทุกวัน 

6) การลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าทีจ่ าเป็นหรือ
เหลื่อมเวลาท ากิจกรรมหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรืองดเว้นการท ากิจกรรมรวมกลุ่ม            
ที่ไม่จ าเป็น 

5. บทบาทของนักเรียน 
การเรียนที่โรงเรียนและการเรียนที่บ้าน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมายจากครูในแต่ละรายวิชาและให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียน
และการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วมีข้อก าหนด            
ที่พึงปฏิบัติ ดังนี้ 

 
/1) ระหว่างการเดินทางมา… 
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1) ระหว่างการเดินทางมาหรือกลับจากโรงเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงเลี่ยงการจับต้องสิ่งต่าง ๆ แล้วน ามือมาสัมผัสใบหน้าตา ปาก 
จมูก โดยไม่จ าเป็น หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง 

2) เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เดินแถวผ่านประตูทางเข้าโดยเว้นระยะห่างและผ่าน
ขั้นตอนการคัดกรองตามที่โรงเรียนก าหนด ทั้งนี้ ขณะท าการคัดกรองหากนักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ ามูก
หายใจเหนื่อยหอบ พิจารณาให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วให้ไปอยู่            
ในห้องเรียนประจ าของตนเอง เพ่ือรอปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

3) การเข้าใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม เช่น ห้องน้ า บันได ทางเดิน โรงอาหาร 
ห้องสมุด ห้องประชุม รวมถึงการออกจากโรงเรียนเพ่ือกลับบ้าน ขอให้รอคิวตามจุดเว้นระยะ และเว้นระยะห่าง
ทางสังคมด้วยตนเอง 

4) งดเว้นการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
5) ล้างมือบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ า และก่อน

กลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย 
6) เข้าเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด 
7) เลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ จากเพ่ือน และช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน  

งดเว้นการทิ้งขยะในชั้นเรียน โดยให้น ามาทิ้งถังขยะที่มีฝาปิดซึ่งตั้งอยู่นอกห้องเรียน 
8) รับประทานอาหารในพ้ืนที่และระยะเวลาที่ก าหนด โดยเน้นการเว้นระยะห่างทาง

สังคม หลังจากรับประทานอาหารเสร็จกลับห้องเรียนประจ าของตนเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รอได้เข้าใช้
พ้ืนที่ในการรับประทานอาหาร 

6. บทบาทของผู้ปกครอง 
โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองควบคุม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมายจากครูในแต่ละรายวิชาและให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียน
ที่บ้านเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ในวันที่
นักเรียนมาโรงเรียน มีข้อก าหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 
2) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและการกลับบ้านของนักเรียน 

2.1) หากผู้ปกครองมาส่ง-รับด้วยตนเอง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด หากผู้ปกครองประสงค์ขอเข้า
บริเวณโรงเรียนก็จะต้องผ่านการคัดกรอง ล้างมือ และอยู่ในพื้นท่ีที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น 

2.2) หากให้นักเรียนเดินทางโดยพาหนะที่เป็นสาธารณะ ก าชับให้นักเรียน           
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมขณะเดินทางอยู่เสมอ และเลี่ยงการขึ้นพาหนะ            
ที่มีผู้โดยสารแออัด  

 
/ในกรณีผู้ปกครองพบปัญหา… 
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ในกรณีผู้ปกครองพบปัญหาในการมาโรงเรียนหรือการเรียนของนักเรียนให้ประสานงาน 
แจ้งกับครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณ ี

7. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ไปพร้อมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน 
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการมาเรียนที่โรงเรียน ด้วยนักเรียนมีบัญหาสุขภาพที่เสี่ยง

ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรืออาจด้วยความกังวลต่อความปลอดภัยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือพิจารณาขออนุญาตไม่มาเรียนที่โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นรายกรณี โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) หลังจากได้รับการอนุญาตให้ฝ่าย
วิชาการแจ้งกับครูที่ปรึกษาเพ่ือประสานงานกับครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนคนนั้น     
ในแต่ละรายวิชา เพ่ือพิจารณามอบหมายบทเรียนที่ เป็นเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองและมอบหมาย
กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติได้จากที่บ้าน แล้วน าส่งชิ้นงาน/ภาระงานที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ครูประจ าวิชา
ตามเวลาที่ก าหนดผ่านช่องทางที่ตกลงร่วมกัน จึงจะสามารถนับเป็นเวลาเรียนเพื่อชดเชยการมาเรียนที่โรงเรียน 

8. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน 
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน ด้วยที่บ้านของนักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ในการปฏิบัติกิจกรรมที่ครูวิชานั้น ๆ ก าหนด และทางผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ์ที่ท าให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานั้น ๆ ได้ ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบเพ่ือ
ประสานงานแจ้งครูผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น หรือประสานครูในแต่ละรายวิชาโดยตรง โดยชี้แจงถึงความจ าเป็น 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการเป็นรายกรณีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) การมอบหมายสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา หรือชิ้นงาน/ภาระงานอ่ืนให้นักเรียน
ปฏิบัติที่สามารถทดแทนกันได้ 

2) การให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในสถานที่ที่ก าหนดเพ่ือใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทาง
โรงเรียน 

3) การส่งเสริมสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
ทั้งนี้ โรงเรียนสงวนหญิงจึงขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 
 
 

       (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


