
      
 

      

      

ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา 

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับท่ี ๒ 

-------------------------------------------- 
 อ้างถึง ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือ ศบค. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าพ้ืนที่ควบคุม ๕๖ จังหวัด ได้แก่ พังงา ... 

อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้ใน ๕ รูปแบบ คือ On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand 

โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 

COVID+ (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขครบทั้ง ๔๔ ข้อ โรงเรียนสตรีพังงา จึงประกาศให้จัดการเรียนการ

สอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ  ( On Site ) 50 %  และ ( On Air, Online, On Hand, On 

Demand) 50 % ตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากมี

การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

โรงเรียนสตรีพังงา ได้ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน และโรงเรียนได้วางแผน

ก าหนดเป็นมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น “ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ
ส ารวจความพร้อมของห้องเรียน จัดเตรียมห้องเรียนที่เหมาะสม จัดระยะห่างโต๊ะเรียนระหว่างนักเรียนอย่าง
น้อย 1  เมตร ห้องเรียนปลอดโปร่ง มีอากาศหมุนเวียน ถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ไว้ทุกห้องเรียน 

2. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามอาคารเรียน ห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขาภิบาล  อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนผิวที่มีนักเรียน ครูหรือบุคลากรสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น โรง
อาหาร  ราวบันได โต๊ะอาหาร สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. ก าหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อ บริเวณประตูทางเข้า ออก
โรงเรียน  

4. มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณ
ทางเข้า-ออก โรงเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ส านักงานและอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 

5. มีอ่างล้างมือและสบู่ อยู่สภาพดีพร้อมใช้งานบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม 
6. ติดป้ายรณรงค์การปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดีเช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง วิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย 

ห่างไกลโรค COVID-19 เป็นต้น 



7. เตรียมความพร้อมบริเวณโรงอาหารเรื่องการเว้นระยะห่างบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  
ได้ด าเนินการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้

ระดับสีเขียว และจากการประชุมทีมบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีมติ ให้จัดการ

เรียนการสอนได้ตามปกติ ( On Site ) 50 % และโรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning)  โดยโรงเรียนจะด าเนินการแบ่งกลุ่มนักเรียนสลับมาเรียนวันเว้นวัน โดยแบ่ง

นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่ม 1 และกลุ่ม  2 (กลุ่มละไม่เกิน20 คน) โดยนักเรียนที่เรียนกลุ่ม 1  

มาเรียนแบบ On Site  ที่โรงเรียน และนักเรียนกลุ่ม 2 ที่เรียนอยู่ที่บ้าน ก าหนดให้นักเรียนเรียนโดยใช้รูปแบบ 

Online ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet , Application Line , Facebook ตามความ

เหมาะสมและความพร้อมของครูและนักเรียน ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ 

แน่นอน หรือใช้รูปแบบ On Air หรือ On Hand หรือ On Demand  

แบบ On Site 50 % ด าเนินการ ดังนี้  

1. การแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 หรือ A และกลุ่ม 2 หรือ B เพ่ือให้
นักเรียนในห้องเรียนมีจ านวนกลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

2. สลับกลุ่มมาเรียนของนักเรียนในแต่ละห้อง แบบสลับวันเรียน โดยกลุ่ม 1 หรือ A มาเรียนที่โรงเรียน 

On Site และกลุ่ม 2 หรือ B เรียนที่บ้าน Online หรือ On Air หรือ On Hand หรือ On Demand ทั้งสอง

กลุ่มเรียนไปพร้อมกันตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แบบ Online หรือ On Hand หรือ On Air หรือ On Demand 

 นักเรียนเรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านระบบ On Air หรือระบบ On Demand การศึกษาจาก
แบบเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม ใบงาน และ การบ้านที่ครูมอบหมาย นักเรียนน าการบ้าน ชิ้นงาน 
หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งครูในวันที่มาโรงเรียน 

นักเรียนเรียนด้วยระบบ Online โดยครูผู้สอนออกแบบการสอนเน้นการสื่อสารสองทางโดยผ่าน
โปรแกรม Google Classroom , Google Meet , Application Line , Facebook ตามความเหมาะสมและ
ความพร้อมของครูและนักเรียน  

นักเรียนเรียนด้วยระบบ On Hand โดยครูผู้สอนออกแบบการสอน โดยใช้บทเรียนเอกัตภาพ บทเรียน
ส าเร็จรูป แบบฝึก การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม ใบงาน และ การบ้านที่ครู
มอบหมาย นักเรียนน าการบ้าน ชิ้นงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ส่งครูในวันที่มาโรงเรียน 

 
โรงเรียนสตรีพังงา จะด าเนินการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยมาตรการ

รักษาความปลอดภัยของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา 

และปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
       

       
 
 

                       (นางณัฐญาพร  เสวตานนท์)      
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพังงา 


