
      แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
                โรงเรียนสตรีพังงา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 
                ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          



   นางสาวเพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ 
    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีพังงำ 

   นายวรเทพ  แก้ววิจิตร 
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีพังงำ 

    
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีพังงำ 

   นางณัฐญาพร  เสวตานนท์ 
    

คณะผู้บริหารโรงเรยีนสตรพีังงา 



โรงเรียนสตรีพังงา 
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 

“ครูและนักเรียนปลอดภัย  เด็กไทยต้องได้เรียนทุกคน” 

ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในพื้นที่จังหวัดพังงา 



ระดับช้ัน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 190 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 233 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 195 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 122 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 90 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 73 

รวมทั้งสิ้น 33 903 

      จ ำนวนนักเรียน / ห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

          



การจัดการเรียนการสอน 



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 

            
โรงเรียนสตรีพังงาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

            1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียน  ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่ม 1 (A)  และ  
    กลุ่ม 2 (B)  เพ่ือให้นักเรียนในห้องเรียน มีจ านวนกลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

             



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 

            
2. สลับกลุ่มมาเรียนของนักเรียนในแต่ละห้อง แบบสลับวันเรียน โดยกลุ่ม 1 
   หรือ A  มาเรียนที่โรงเรียน Onsite  และกลุ่ม 2 หรือ B เรียนที่บ้าน 
   Online หรือ On air หรือ On Demand   ทั้งสองกลุ่มเรียนไปพร้อมกัน  
   ตามตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จัดการเรียนการสอน 
   ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

             



การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 

            



  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
            

  บทบาทของครูและนักเรียน 
                   ในวันที่นักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา

ตามปกติ ครูจัดการเรียนการสอนตามปกติโดยใช้ตารางเรียน 
ที่ก าหนด และยึดหลัก Social Distancing 
            



  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
            

  ในวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน 
                   นักเรียนเรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านระบบ On-Air หรือ 

ระบบ On-line การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม 
และการบ้านที่ครูมอบหมาย นักเรียนน าการบ้าน ช้ินงาน หรือภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย ส่งครูในวันท่ีมาโรงเรียน 

            



  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
            

  ในวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน 
                   ครูออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงประสานกับนักเรียนและ 

ผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนด้วยระบบการสอนทางไกลผ่านระบบ On-Air, 
On-line หรือ On Demand โดยครูมอบภาระงาน การบ้านหรือแบบฝึกหัด
ให้นักเรียนกลับไปศึกษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติมที่บ้าน 

            



  แนวทางการจดัการเรยีนการสอน 

ผ่านระบบ On-Air, On-line และ On Demand  

              1. ผู้บริหาร คณะครูท าความเข้าใจการจัดการเรียนสอนผ่านระบบ  
           On-Air, On-line และ On Demand  

              2. ครูท่ีปรึกษาประสานนักเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น line กลุ่ม 
        facebook  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน ์

            
  3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทราบ 

            
  4. นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางที่ก าหนดตามความสะดวก 

              5. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนสื่อสารกับนักเรียนเพ่ือติดตาม 
                           ความคืบหน้า/ให้ค าแนะน า/ปรึกษา 

            



  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
            

      โรงเรียนงดการจัดกิจกรรม  
ที่มีการรวมตัวกันของนักเรียนจ านวนมาก 
            



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที่ 
            



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที ่
             การเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน 

    แบ่งนักเรียนในห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน 
และเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน 1 – 2 เมตร 



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที ่
             การเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน 



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที ่
             การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที่ 
            

 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 

     จัดท าโต๊ะให้เพียงพอแก่การ   
ใช้งานในโรงอาหาร และ จัดท า 
อ่างล้างมือให้เพียงพอแก่การ 
ใช้งานของนักเรียน 



                                        
 
 

       

  ห้องเรียน อาคาร สถานที่ 
            

 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 

     ปลูก ปรับปรุง ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณโรงเรียน ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            

การมาโรงเรียน 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครูและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้า  
   โรงเรียน ส าหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ โรงเรียนจัดให้ลงทะเบียนทาง 
   แอปพลิเคชันไทยชนะทุกคน ส าหรับนักเรียนหากพบว่ามีไข้ (อุณหภูมิเกิน 
   37.5 องศา) ติดต่อผู้ปกครอง เพ่ือพบแพทย์ท าการรักษาต่อไป 
2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 ของนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อทุกคน 
   เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส 
   พร้อมบันทึกผล 
3. มีนโยบายให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า  
   หรือหน้ากากอนามัย และโรงเรียนมีการเตรียมหน้ากากส ารองไว้ให้กับนักเรียน 
   ที่ร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 

            



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            

การมาโรงเรียน 

4. มีมาตรการก าหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ 
    แก้วน้ า จาน ชาม ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า 
5. มีมาตรการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม มีมาตรการให้ 
    เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม 
6. โรงเรียนจัดนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วย 
    ดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง 
7. ในกรณีที่โรงเรียนมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โรงเรียนมีมาตรการปิด   
    สถานศึกษา 100%1 

            



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            

การใช้พ้ืนท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ 

1. โรงเรียนมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอส าหรับนักเรียน มีจุดวางเจล 
    แอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู 
    ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ 
2. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง 
    ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี 
    ห้องเรียนละ 20 ชุด 
3.  มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งที่ชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 



                                        
 
 

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสตรีพังงา 

 
            

การใช้พ้ืนท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ 

4. มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
    ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม 
    ทุกวัน เช่น โต๊ะ ราวบันได กลอนประตู มือจับประตู-หน้าต่าง ในห้องเรียน 
    ใช้ถังขยะแบบมีฝาปิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
5.  มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการ 
    ใช้งานได้ดี ส าหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
6.  มีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวันให้นักเรียน เพ่ือลดความแออัด 
     ในโรงอาหาร 


