
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ปีการศึกษา 2564 
 

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

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมเป็น  
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จึงได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง    
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้ครบ
ตามหลักสูตร ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ที่ เผชิญอยู่และทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ จึงกำหนดแนวทาง        
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปีการศึกษา 
2564 รวมถึงบทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ 
 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  การจัดกลุ่มเรียน โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ มีการจัดกลุ่มนักเรียน ดังนี้ 
   1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดเป็น 10  ห้องเรียน 
   2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดเป็น 10  ห้องเรียน 
   3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดเป็น 10  ห้องเรียน 
   4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดเป็น 11  ห้องเรียน 
   5) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดเป็น 11  ห้องเรียน 
   6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดเป็น 10  ห้องเรียน 
  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) การเรียนในชั้นเรียน (On Site) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาซับซ้อนและ    
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ต้องใช้อุปกรณ์ โดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแลการจัดกิจกรรม 
   2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดกิจกรรมที่ หลากหลายโดยครูและนักเรียน            
อาจเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้ากันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (Online)         
การมอบหมายให้นักเรียนศึกษาจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ แล้วนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนดอันสามารถ 
นับเป็นเวลาเรียนได้  
 
 
 



  กำหนดการมาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์ดีขึ้น โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจึงกำหนดให้นักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาเรียนที่โรงเรียนในทุกวัน 
  ในการนี้  การมาเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตน        
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด            
หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดจนนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โรงเรียนจะพิจารณากำหนด    
ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาแทน และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นก็พร้อมพิจารณา
ดำเนินการจัดการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ 
 
 2. การนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดนับเวลาเรียนตลอด            
ทั้ งปีการศึกษา จำนวน 200  วัน ซึ่ งตามกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256 4 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปนั้น ทำให้มีเวลาเรียน     
ไม่ครบตามหลักสูตร โรงเรียนจึงดำเนินการสอนชดเชยเวลาเรียนที่ขาดให้ครบตามหลักสูตร มีวิธีการดังนี้ 
   1) การสอนชดเชยที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้ใช้ตารางปกติสำหรับการจัดการเรียน     
การสอน แต่เป็นวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาย  โดยครูและนักเรียนอาจเผชิญหน้า หรือ         
ไม่เผชิญหน้ากันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การมอบหมายให้นักเรียน
ศึกษาจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ แล้วนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนด เป็นต้น 
   2) การสอนชดเชยทุกวันเสาร์ ช่วงระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 7 สิงหาคม 2564 โรงเรียน
จัดตารางการสอนชดเชย และเป็นวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองที่หล ากหลาย โดยครูและนักเรียน         
อาจเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้ากันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (Online)         
การมอบหมายให้นักเรียนศึกษาจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ แล้วนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนด เป็นต้น 
 
 3. การนับเวลาเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  การนับเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละครั้งนับรวมกัน โดยกลุ่มเรียนในชั้นเรียนนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนตามตารางเรียน 
และกลุ่มเรียนรู้ด้วยตนเองนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูกำหนด และ   
นับรวมกับเวลาเรียนชดเชย หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาใด  ๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ    
ปลายภาคเรียน และได้ผลการเรียนเป็น "มส" ทั้ งนี้  การดำเนินการแก้ไขผลการเรียน "มส" เป็นไปตาม             
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่กำหนดในหลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลที่กำหนดในหลักสูตร โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่ครูมอบหมายระหว่าง   
ภาคเรียนในแต่ละรายวิชา 
  ทั้งจากการเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการสอนชดเชยร่วมกับการสอบ      
กลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียนตามที่ โรงเรียนกำหนด ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอนหมายให้ท ำ             
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือไม่ได้เข้าสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัย     
ที่ทำให้ตัดสินผลการเรียนไม่ได้ นักเรียนจะได้ผลการเรียน "ร" แล้วดำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามแนวปฏิบัติ   
การวัดและประเมินผลที่กำหนดในหลักสูตร 
 
 



 4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  โรงเรียนได้พิจารณาให้นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องดำเนินการและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ            
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับสถานศึกษาระหว่าง 
เปิดภาคเรียนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 
   1) คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 
   2) สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่    
ในสถานศึกษา 
   3) ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำใช้เจลแอลกอฮอล์ตามจุด       
ที่กำหนด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
   4) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical 
Distancing) อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามเครื่องหมายที่กำหนดหรือพิจารณาด้วยตนเอง 
   5) ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด
ห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน   
พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน   
เพ่ือนำไปกำจัดทุกวัน 
   6) ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเหลื่อม 
เวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมหัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 
 
 5. บทบาทของนักเรียน 
  การเรียนที่โรงเรียนและการเรียนที่บ้าน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
จากครูในแต่ละรายวิชาและให้ดำเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและ        
การประเมินเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แล้วมีข้อกำหนด 
ที่พึงปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ระหว่างการเดินทางมาหรือกลับจากโรงเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และระยะห่างทางสังคม รวมถึงเลี่ยงการจับต้องสิ่งต่าง ๆ แล้วนำมือ
มาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง 
   2) เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เดินแถวผ่านประตูทางเข้าโดยเว้นระยะห่างและผ่านขั้นตอน  
การคัดกรองตามที่โรงเรียนกำหนด ทังนี้ ขณะทำการคัดกรองหากนักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย
หอบ พิจารณาให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วให้ไปอยู่ในห้องเรียน
ประจำของตนอง เพ่ือรอปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
   3) การเข้าใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม เซ่น ห้องน้ำ บันได ทางเดิน รวมถึงการออกจาก
โรงเรียนเพ่ือกลับบ้าน ขอให้รอคิวตามจุดเว้นระยะ และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยตนเอง 
   4) งดเว้นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   5) ล้างมือบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และก่อน    
กลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย 
 
 



   6) เข้าเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด 
   7) เลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ จากเพ่ือน และช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน งดเว้น
การทิ้งขยะในชั้นเรียน โดยให้นำมาทิ้งถังขยะที่มีฝาปิดซึ่งตั้งอยู่นอกห้องเรียน 
   8) รับประทานอาหารในพ้ืนที่และระยะเวลาที่กำหนด โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม 
หลังจากรับประทานาหารเสร็จกลับห้องเรียนประจำของตนเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้เพ่ือนที่รอได้เข้าใช้พ้ืนที่           
ในการรับประทานอาหาร 
 
 6. บทบาทของผู้ปกครอง 
  โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองกำชับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากครูในแต่ละ
รายวิชาและให้ดำเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน
ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ในวันที่นักเรียนมาโรงเรียน มีข้อกำหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 
   2) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและการกลับบ้านของนักเรียน 
    2.1) หากผู้ปกครองมาส่ง – รับด้วยตนเอง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด หากผู้ปกครอง
ประสงค์ขอเข้าบริเวณโรงเรียนก็จะต้องผ่านการคัดกรอง ล้างมือ และอยู่ในพื้นท่ีที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น 
    2.2) หากให้นักเรียนเดินทางโดยพาหนะที่เป็นสาธารณะ กำชับให้นักเรียนใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมขณะเดินทางอยู่เสมอ และเลี่ยงการขึ้นพาหนะที่มีผู้โดยสารแออัด 
หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง  
   ในกรณีผู้ปกครองพบปัญหาในการมาโรงเรียนหรือการเรียนของนักเรียนให้ประสานงานแจ้งกับ
ครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี 
 
 7. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน 
 หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการมาเรียนที่โรงเรียน ด้วยนักเรียนมีปัญหาสุขภาพที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรืออาจด้วยความกังวลต่อความปลอดภัยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองแจ้งครูที่ปรึกษา และ
จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาขออนุญาตไม่มาเรียนที่โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นรายกรณี โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแนบหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) หลังจากได้รับการอนุญาต ให้ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนคนนั้นในแต่ละรายวิชา เพ่ือพิจารณามอบหมายบทเรียนที่เป็นเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และ
มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติได้จากที่บ้าน แล้วนำส่งชิ้นงาน/ภาระงานที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อ ยแล้ว         
ให้ครูประจำวิชาตามเวลาที่กำหนดผ่านองทางที่ตกลงร่วมกัน จึงจะสามารถนับเป็นเวลาเรียนเพ่ือชดเชย         
การมาเรียนที่โรงเรียน 
 
 8 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน 
  หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนที่บ้าน ด้วยที่บ้านของนักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ครูวิชานั้น ๆ กำหนด แล้วทางผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ์ท่ีทำให้นักเรียนสามารถ 
 
 



ปฏิบัติกิจกรรมในราวิชานั้น ๆ ได้ ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบเพ่ือประสานงาน         
แจ้งครูผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น หรือประสานครูในแต่ละรายวิชาโดยตรง โดยชี้แจงถึงความจำเป็น เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในการดำเนินการเป็นรายกรณีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1) การมอบหมายสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา หรือขึ้นงาน/ภาระงานอ่ืนให้นักเรียนปฏิบัติ   
ที่สามารถทดแทนกันได ้
   2) การให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในสถานที่ที่กำหนดเพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางโรงเรียน  
  ทั้งนี้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจึงขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  9  มิถุนายน  2564 

 

 
(นายจรัล แก้วเป็ง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 


