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1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคมจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
ภายใตเงื่อนไขของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด
โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน
1) จัดนักเรียนในหองออกเปน 2 กลุม กลุมละ 20 คน คือ กลุม 1 (เลขคี่) และ กลุม 2 (เลขคู)
โดยจัดการเรียนการสอน 5 วัน/สัปดาห โดยใหนักเรียนเรียนสลับสัปดาห ดังนี้
สัปดาหที่
10
11

12

13

14

15

วันที่
1-5 ก.พ. 64
8-11 ก.พ. 64
8 ก.พ. 64
9 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
11 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64
15 ก.พ. 64
16 ก.พ. 64
17 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64
23 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64
1 มี.ค. 64
2 มี.ค. 64
3 มี.ค. 64
4 มี.ค. 64
5 มี.ค. 64
8 มี.ค. 64
9 มี.ค. 64

16

10 มี.ค. 64
11 มี.ค. 64
12 มี.ค. 64
13-14 มี.ค. 64

กลุมเรียน onsite
กลุมเรียน online
หมายเหตุ
เรียน online
ทุกระดับชัน้
นักเรียน ม.3 สงใบสมัครเรียนตอ ม.4
งานรับนักเรียน
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
ครม.ประกาศ หยุดวันตรุษจีน
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้น ม.4 หอง TEP
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ทุกระดับชัน้
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ม.1-2 และ ม.4-5
สอบปลายภาคเรียน 2/2563 ม.3
งานวัดและประเมินผล
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ม.1-2 และ ม.4-5
สอบปลายภาคเรียน 2/2563 ม.6
งานวัดและประเมินผล
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ม.1-2 และ ม.4-5
สอบปลายภาคเรียน 2/2563 ม.3
งานวัดและประเมินผล
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
ม.1-2 และ ม.4-5
สอบปลายภาคเรียน 2/2563 ม.6
งานวัดและประเมินผล
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
ม.1-2 และ ม.4-5
สอบโอเน็ต ม.3 (ตามความสมัครใจ)
งานวัดประเมินผล
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สัปดาหที่ วันที่
17
15-17 มี.ค. 64
15 มี.ค. 64
16 มี.ค. 64
17 มี.ค. 64
18 มี.ค. 64
19 มี.ค. 64

18

19

20-23 มี.ค. 64
22-26 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64
22-26 มี.ค. 64
22 , 24 มี.ค. 64
23 , 25 มี.ค. 64
27-28 มี.ค. 64
29-31 มี.ค. 64
1 เม.ย. 64
1 เม.ย.-12 พ.ค.
64
3-4 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
10 เม.ย. 64
14 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
17-31 พ.ค. 64
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กลุมเรียน onsite
การ Remark คะแนนนักเรียน ม.3 และ ม.6
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
เตรียมความพรอม สงเสริมศักยภาพ
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
เตรียมความพรอม สงเสริมศักยภาพ
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
เตรียมความพรอม สงเสริมศักยภาพ
กลุมที่ 2 (เลขคู)
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
เตรียมความพรอม สงเสริมศักยภาพ
กลุมที่ 1 (เลขคี่)
กลุมที่ 2 (เลขคู)
เตรียมความพรอม สงเสริมศักยภาพ
ม.3 ตอ ม.4 เลือกแผนการเรียน
สอบ GAT PAT ม.6
ติว O-Net ชั้น ม.6
ประกาศผลสอบ ม.3 และ ม.6
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ม.3 และ ม.6
สอบปลายภาค 2/2563 ม.1-ม.2
สอบปลายภาค 2/2563 ม.4-ม.5
สอบโอเน็ต ม.6
สอบแกตัวครั้งที่ 2 ม.3 และ ม.6
การ Remark คะแนนนักเรียน ม.1-2
และ ม.4-5
ประกาศจบพรอมรุน ม.3 และ ม.6
การสอบแกตัวรอบพิเศษ ม.3 และ ม.6 ที่มี
ผลการเรียนติดคาง
สอบ 9 วิชาสามัญ ม.6
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปจฉิมนิเทศ
ม.3 และ ม.6
ประกาศผลสอบ ม.1-2 และ ม.4-5
นักเรียนปดภาคเรียนทุกระดับชั้น
ม.3 และ ม.6 รับใบจบการศึกษารอบที่ 2
เปดภาคเรียนที่ 1/2564
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ม.2-3 , ม.5-6

กลุมเรียน online
ครูประจำวิชา
ม.1-2 และ ม.4-5
ม.3 และ ม.6
ม.1-2 และ ม.4-5
ม.3 และ ม.6
ม.1-2 และ ม.4-5
ม.3 และ ม.6
ม.1-2 และ ม.4-5
ม.3 และ ม.6
ม.1-2 และ ม.4-5
ม.3 และ ม.6
งานรับนักเรียน
งานวัดประเมินผล
งานสงเสริมศักยภาพ
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
ครูผูสอน
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดประเมินผล
งานวัดประเมินผล
งานทะเบียนนักเรียน
งานระดับชั้น
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดและประเมินผล

๒) ใหจัดการเรียนการสอนในหองเรียนในลักษณะหองประจำ โดยจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนสำหรับนักเรียนกลุมที่มาเรียน (On-Site) และ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
(On Line) สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยูที่บานไปพรอมกันทางชองทางของ Google Meet/
ZOOM หรืออื่น ๆ เชน YouTube /Google Classroom / Google Site
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3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะและสังคม ธรรมศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ
ใหอยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาชั้น ซึ่งจัดใหเรียนในหลากหลายรูปแบบ เชน ใบความรู
ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ ในหองประจำชั้นเรียนตามที่กำหนด สามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Google Classroom สำหรับกิจกรรมแนะแนวมีรหัสเขาชั้นเรียน Google Classroom
ใหอยูในความดูแลของครูแนะแนว

1.2 การมอบหมายภาระงาน
1) กำหนดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาที่บาน โดยกำหนดเวลาใหสอดคลองกับเวลา
ในตารางการเรียน
2) ครูมอบหมายใหนักเรียนเรียนรูโดยมีใบงาน , สถานการณจริง , การสงเสริมการอาน ฯลฯ
3) การมอบหมายภาระงานผานออนไลน
1.3 ในกรณี ท ี ่ น ั ก เรี ย นไม ส ามารถมาเรี ย นที ่ โ รงเรี ย นได สามารถเรี ย นได ด  ว ยระบบออนไลน
ใหดำเนินการแจงครูที่ปรึกษา ทางไลน หรือ ทางชองทางตางๆ กรณีมาเรียนที่โรงเรียนตองรักษา
ระยะหางทางสังคม คือ หองเรียนละไมเกิน 25 คน และ ตองใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา
อยูตลอดเวลา ใหปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด เพื่อลดการสัมผัส และ การ
เสี่ยงการติดเชื้อโรคติดตอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
1.4 ตารางเวลาเรียน
เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนใหนักเรียนขึ้นหองเรียนตามที่กำหนด
คาบ
โฮมรูม
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐0-๐8.๒0 น. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต โดยนักเรียนอยูในหองเรียน
ที ่ โ ต ะ ของตนเอง ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาชั ้ น ดู แ ลเช็ ค ชื ่ อ นั ก เรี ย น
ตรวจสอบประวัติ โฮมรูม (Homeroom)
๐8.๒0-๐9.๑0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
๐9.๑0-๑๐.๐0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
๑๐.๐0-10.๕0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
10.๕0-11.๔0 น. พักรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2
11.๔0-12.๓0 น. พักรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4
12.๓0-13.๒0 น. พักรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6
13.๒0-14.๑0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
14.๑0-1๕.๐0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
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หนา 5

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

1๕.๐0-15.๕0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
15.๕0-16.๔0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน
16.๔0-17.๓0 น. คาบเรียนตามกำหนดในตารางสอน

ระยะเวลาภาคเรียนที่ ๒/2563 วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๙ เมษายน 256๔
การนับเวลาเรียน นับจำนวนชั่วโมงเรียนตามตารางสอนทั้งที่เรียนที่โรงเรียน / เรียนอยูที่บาน การสงงาน
แบบฝกหัด ภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย การเขาชั้นเรียน
หมายเหตุ ใหศึกษาขอมูลอางอิงจากคูมือในฉบับที่แลว
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2. การวัดและประเมินผลการเรียน

1) นักเรียนจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์
สอบปลายภาคเรี ย น หรื อ อยู  ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของหั ว หน า สถานศึ ก ษา โดยนั บ เวลาเรี ย นภาคเรี ย นที ่ 2
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2564
2) การนั บ เวลาเรี ย นของนั ก เรี ย น ให น ั บ จากการเข า เรี ย นตามปกติ ใ นชั ้ น เรี ย น (On-Site)
การเข า เรี ย นผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต หรื อ Application (Online) และ การเรี ย นรู  แ บบกำกั บ ตนเอง
ดวยกิจกรรมการเรีย นรู แบบเน นภาระงาน (On Task) โดยแตละรายวิชานักเรียนจะตองเขาเรียน และ
พบครูผูสอนในหองเรียน (On-Site) หรือผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ Application (Online) และตองไดรับ
การประเมินผลภาระงาน(On Task) ในระดับ “ผาน” ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
3) การตัดสินผลการเรียนรู ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พิจารณาตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(2) พิจารณาตัดสินวาผูเรียนไดหนวยกิต เฉพาะผูที่สอบไดผลการเรียน 1 ถึง 4 เทานั้น
(3) ผูเรียนที่มีเวลาไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นตามที่สถานศึกษากำหนด
ในขอ (2) และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ใหไดผลการเรียน “มส”
(4) ผูเรียนที่ไมผานเกณฑขั้นต่ำที่กำหนดไว ใหไดรับผลการเรียน “0”
(5) ผูเรียนที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดผลการเรียน “ร” กรณีที่ผูเรียน
ไดผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสถานศึกษากอน
ระดับการตัดสินผลการเรียน
4
หมายถึง
ผลการเรียนดีเยี่ยม
คะแนนรวม 80 – 100
3.5 หมายถึง
ผลการเรียนดีมาก
คะแนนรวม 75 – 79
3
หมายถึง
ผลการเรียนดี
คะแนนรวม 70 – 74
2.5 หมายถึง
ผลการเรียนคอนขางดี
คะแนนรวม 65 – 69
2
หมายถึง
ผลการเรียนนาพอใจ
คะแนนรวม 60 – 64
1.5 หมายถึง
ผลการเรียนพอใช
คะแนนรวม 55 – 59
1
หมายถึง
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ำ
คะแนนรวม 50 – 54
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ
คะแนนรวม 0 – 49
มส หมายถึง
ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน
ร
หมายถึง
รอการตัดสินหรือยังตัดสินไมได
(6) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
เพื่อสังคมและสวนรวม นักเรียนจัดทำภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้การตัดสินผลใหอยูในดุลพินิจของ
ครูที่ปรึกษาชั้น สำหรับกิจกรรมแนะแนว อยูในดุลพินิจของครูแนะแนว เพื่อเปนหลักฐานรองรอย และ
ใชการประเมินผลและตัดสินผลคุณภาพผูเรียน โดยตัดสินผลการเรียน ดังนี้
ผ หมายถึง
ผานเกณฑการประเมิน โดยมีการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแตละภาคเรียน และผานจุดประสงค
สำคัญของกิจกรรมที่กำหนด

คูมือการจัดการเรียนการสอน(ฉบับที่๒)
มผ หมายถึง

หนา 7

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ไมผานเกณฑการประเมิน โดยมีเวลาการเขารวมกิจกรรม ไมถึงรอยละ 80
ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมแตละภาคเรียน และไมผานจุดประสงคสำคัญ
ของกิจกรรมตามที่กำหนด

(7) การสอบแกตัว
1.1 ในกรณีสถานการณคลี่คลาย โรงเรียนจะไดกำหนดตารางนัดหมายการสอบแกตัว
โดยพรอมเพรียงกัน โดยใหถือเปนหนาที่ของครูผูสอนประจำวิชาในการดำเนินการแกไขผลการเรียน
1.2 ในกรณีสถานการณไมคลี่คลาย ใหนักเรียนติดตอกับครูผูสอนประจำวิชา เพื่อขอรับ
งานซอมเสริมเพิ่มเติม และสงงานภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดผานระบบออนไลน (On Line) จากนั้น
ครูผูสอนประจำวิชานำสงผลการแกไขผลการเรียนตอกลุมบริหารวิชาการตอไป
การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. การเปลี ่ ย นระดั บ ผลการเรี ย นจาก “0” ใหคุณครูป ระจำวิช า ดำเนิน การสอบแกตัว ให กั บ
นักเรียนจนเสร็จสิ้น ใหคุณครูประจำวิชาสงผลการสอบแกตัว ที่งานวัดและประเมินผลการเรียน กลุมบริหาร
วิชาการ
การสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”
2. การเปลี ่ ย นผลการเรี ย น “ร” ในกรณี ท ี ่ ผ ู  เ รี ย นได ผ ลการเรี ย น “ร” เพราะเหตุ ส ุ ด วิ สั ย
เมื่อแกปญหาเสร็จสิ้นแลวใหไดรับผลการเรียนตามปกติ (0 – 4)
3. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” ดำเนินการ ดังนี้
กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ใหนักเรียนนำผูปกครอง
มายื่นคำรองขอมีสิทธิ์สอบที่กลุมบริหารวิชาการ เพื่อประสานการดำเนินงานกับครูประจำวิชา
4. การเปลี่ยนผลการประเมิน “มผ” เปน“ผ”ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนติดตอครูที่ปรึกษาชั้น
ทำกิจกรรมในสวนที่ยังขาดอยูใหครบ และใหครูที่ปรึกษาชั้น สงผลการประเมิน “ผ” มาที่งานวัดและประเมินผล
การเรียน กลุมบริหารวิชาการ

3. การอนุมัติการจบหลักสูตร

โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ทยาคม จั ดการเรีย นการสอนตามโครงสรางเวลาเรียน และเกณฑ การจบ
แตละระดับ ใหอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส ตองดำเนินการสอบแกตัวตามกำหนดการของงานวั ดและ
ประเมินผลกลุมบริหารวิชาการ เพื่อดำเนินการวัดและประเมินผลใหเสร็จสิ้น สามารถอนุมัติการจบการศึกษา
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เปนวันสุดทายของปการศึกษา 2563

หมายเหตุ ใหศึกษาขอมูลอางอิงจากคูมือในฉบับที่แลว
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4. การปฏิบัติตนเวลามาเรียน

4.1 นักเรียน
1) ผานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกอนเขาโรงเรียน
2) สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
3) เวนระยะหางทางสังคม 1 เมตร ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
4) ทำความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
5) พกเจลแอลกอฮอลสวนตัวเพื่อรักษาความสะอาด
6) ใหนักเรียนนำของใชสวนตัวที่ไมควรใชรวมกับผูอื่นมา ไดแก ชอน สอม แกวน้ำ เปนตน
4.2 ครู
1) ผานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกอนเขาโรงเรียน
2) สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
3) เวนระยะหางทางสังคม 1 เมตร ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
4) ทำความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
5) พกเจลแอลกอฮอลสวนตัวเพื่อรักษาความสะอาด
6) ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาและการปองกันโรคใหกับนักเรียน
7) สังเกตนักเรียนวามีอาการผิดปกติหรือไม หากพบวามีอาการผิดปกติ ใหคัดแยกนักเรียนออกจาก
กลุมแลวแจงงานอนามัยโรงเรียนและรายงานผูอำนวยการโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
8) กำกับดูแลใหนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคของศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.3 ผูปกครอง
1) ศึกษาประกาศ/คูมือการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผาและเจลแอลกอฮอลใหแกบุตรหลาน
3) กำกับดูแลใหบุตรหลานสวมอุปกรณปองกันโรคมาโรงเรียนทุกวัน
4) สังเกตบุตรหลานวามีอาการผิดปกติหรือไม หากพบวามีอาการผิดปกติตองไปพบแพทย
เพื่อรับการรักษาและแจงโรงเรียนโดยดวน

5. แนวปฏิบัติการจัดหองเรียน/อาคารและสถานที่ ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1) การเตรียมความพรอมในหองเรียน
- จัดโตะเรียนในหองเรียน หองเรียนละ 20-25 ที่นั่ง มีแผงกั้น พรอมเวนระยะหาง
ภายในหองเรียน 1 - 2 เมตร มีการทำสัญลักษณในการแสดงจุดตำแหนงที่นั่งชัดเจน
- มีจุดบริการเจลลางมือกอนเขาหองเรียน
- มีการทำความสะอาดฆาเชื้อใน 3 ชวงเวลา ไดแก ชวงเชากอนเขาเรียน ชวงพักรับประทาน
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อาหารของนักเรียนและชวงเย็นหลังเลิกเรียน โดยชวงทำความสะอาดจะปดอาคารเรียน
- มีอุปกรณทำความสะอาด
- มีถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด
- เปดหนาตาง และใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
2) การเตรียมความพรอมในหองเรียนคอมพิวเตอร/หองดนตรี
- มีการจัดนักเรียนแบบเวนระยะหาง โดยกำหนดจุดที่นั่ง และ หามนั่งอยางชัดเจน
- มีจุดบริการเจลลางมือ
- มีการทำความสะอาดอุปกรณทุกชิ้นหลังจากการใชงาน
- เปดหนาตาง และใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
3) การเตรียมความพรอมในหองสมุด
- มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเขา
- มีจุดใหบริการเจลลางมือ
- มีการจัดที่นั่งแบบเวนระยะหาง โดยกำหนดจุดใหนั่ง และหามนั่งอยางชัดเจน
- เวนระยะหาง 4-6 ฟุต ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ
- เวนระยะหางเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
- เปดหนาตาง และใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
4) การเตรียมความพรอมในโรงอาหาร
- มีแผงกั้นที่โตะทานอาหารเพื่อรักษาระยะหางระหวางนักเรียน
- จัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหารของนักเรียน ดังนี้
เวลา 10.๕0-11.๔0 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2
เวลา 11.๔0-12.๓0 น. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4
เวลา 12.๓0-13.๒0 น. นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6
- มีจุดบริการลางมือกอน – หลังรับประทานอาหาร
- มีการทำความสะอาดเปนระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน
- นักเรียนเตรียมชอน สอม แกวน้ำ สวนตัวมาจากบาน
- เจาหนาที่ขายอาหารตองแตงกายอยางรัดกุม สวมหมวก สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
และลางมืออยางถูกสุขลักษณะ
- นักเรียนเวนระยะหางการเขาแถวซื้ออาหาร หรือขอรับบริการ
- เปดหนาตาง และใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
5) การเตรียมความพรอมในหองสุขา
- หองสุขา มีการเวนระยะหาง มีการทำสัญลักษณในการแสดงจุดตำแหนงชัดเจน
- มีจุดบริเวณลางมือกอน – หลังการใชบริการ
- มีการทำความสะอาดเปนระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน
- มีถังขยะพรอมฝาปด
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6. มาตรการปองกัน และ การดูแลสวัสดิภาพในระหวางอยูในสถานศึกษา
1) การเขาออกสถานศึกษา
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เขา – ออก โรงเรียนตองผานจุดคัดกรอง
บริเวณทางเขาประตูโรงเรียน โดยตองเดินเขาแถวเวนระยะหาง อยางนอย 1 เมตร
- มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่ไมตองสัมผัสตัว โดยการวัดอุณหภูมิ
รางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สังเกตอาการเสี่ยง (COVID-19) เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
หายใจลำบาก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรูรส พรอมบันทึกขอมูลกอนเขาสถานศึกษา หากพบวามีไข ใหติดตอ
ผูปกครองรับกลับบาน เพื่อพบแพทยทำการรักษาตอไป
- ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
- สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
2) การทำความสะอาด
- ทำความสะอาดอาคารเรียน หองเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกดานสุขาภิบาลดวยน้ำยาฆาเชื้อ
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
- ทำความสะอาดพื้น พื้นผิว ลูกบิดประตู มือจับประตู ราวบันได และอุปกรณอื่น ๆ ดานนอกตามอาคาร
ทุกอาคาร และทำทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครั้ง โดยใชน้ำยาฆาเชื้อ สำหรับหองเฉพาะที่ใชอุปกรณในการจัด
การเรียนการสอน เชน อุปกรณกีฬา อุปกรณดนตรี ขอใหครูประจำวิชาชวยกันดูแลความสะอาด
- ทำความสะอาดหองสุขา ทุกหองทุกอาคาร ดวยน้ำยาฆาเชื้ออยางนอยวันละ 2 ครั้ง
- ทำความสะอาดยานพาหนะของสถานศึกษาบริเวณที่มีการสัมผัสกับผูใชบริการ เชน ราวจับ เบาะนั่ง
ที่เทาแขน ดวยน้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งการจัดการเวนระยะหางระหวางบุคคลที่นั่งบนรถ
โดยมีสัญลักษณกำหนดจุดตำแหนงที่ชัดเจน
- กอนเปดเรียน จัดใหมีการพนยาฆาเชื้อ ตามหองเรียน และตามอาคารตาง ๆ
3) การปฏิบัติตนดานสุขภาพระหวางอยูในสถานศึกษา
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
และควรเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผามาจากบาน
- เวนระยะหาง ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
- นักเรียนและครูใชของสวนตัว ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น เชน ชอน สอม แกวน้ำ ผาเช็ดหนา เปนตน
- นักเรียนและครู ควรมีแอลกอฮอล/เจลแบบพกพาสำหรับใชสวนตัว
- ในการใชบริการโรงอาหารควรนั่งเวนระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร
- จัดใหมีจุดลางมือดวยเจล/แอลกอฮอลกอนขึ้นอาคารเรียน
- ไมจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสหรือมีความเสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการอยูรวมกันเปนกลุม
4) การดูแลเบื้องตนโดยงานพยาบาลปองกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
- จัดใหนักเรียนเปนอาสาสมัครในการชวยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนดวยกัน เชน มีไข ไอ จาม
โดยจะมีการแจงยอดแตละวันภายในคาบโฮมรูม (Homeroom)
- จัดหองพยาบาลสำหรับแยกผูปวยที่มีอาการทางเดินหายใจจากผูปวยอื่นๆหรือพิจารณาสงไปยัง
สถานพยาบาล แจงผูปกครอง และจัดใหมีจุดที่นักเรียนรอผูปกครองอยูดานนอก
- จัดระยะหางระหวางนักเรียนที่มาติดตอหองพยาบาล โดยเวนระยะหางบริเวณดานนอก
- ทำความสะอาดทุกครั้ง กอน – หลัง นักเรียนเขามานอนพักที่หองพยาบาล
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โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

5) การประชาสัมพันธ
- มีการติดปายประชาสัมพันธแนะนำวิธีลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหาง
ทางสังคม หรือที่เกี่ยวของกับโรค COVID-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- จัดชุมนุมประชาสัมพันธจัดรายการเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธความรูการปองกันโรค
COVID-19 แกนักเรียน ครู และบุคลากร ทุกวัน

7. มาตรการการรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน

1) การเขาออกสถานศึกษา
คุณครูปฏิบัติหนาที่หนาประตูโรงเรียนตามคณะสี เพื่อดูแลความเรียบรอยของนักเรียน ดังนี้
•เชา เวลา 6.00-8.00 น.
2) การทำกิจกรรมตอนเชา
•เวลา 8.00-8.20 น. ใหนักเรียนเขาแถวในหองเรียนยืนประจำโตะ เพื่อทำกิจกรรมตอนเชา
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล
•คุณครูเช็คชื่อนักเรียนตามแบบฟอรมที่กำหนดและสงหัวหนาระดับตามเวลาที่กำหนด
3) การพักรับประทานอาหาร
สำหรับวันจันทร วันอังคาร และวันพุธ
•เวลา 10.50-11.40 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
•เวลา 11.40-12.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4
•เวลา 12.30-13.20 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6
สำหรับวันพฤหัสบดีและวันศุกร
•เวลา 10.00-10.50 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
•เวลา 10.50-11.40 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4
•เวลา 11.40-12.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6
โดยมีคุณครูเวรของคณะสีเปนผูควบคุม ดูแล ความเรียบรอยของนักเรียน
4) การปฏิบัติหลังเลิกเรียน คุณครูปฏิบัติหนาที่หนาประตูโรงเรียน เพื่อดูแลความเรียบรอยของนักเรียน
ดังนี้
•เวลา 15.30-17.30 น. ในวันจันทร วันอังคาร และ วันพุธ
•เวลา 14.10-16.40 น. ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร
5) การแตงกายของนักเรียน
•วันจันทร อังคาร พุธ และศุกร ใสชุดนักเรียน หรือชุดพละ กรณีมีเรียนวิชาพละศึกษา
•วันพฤหัสบดี ใสชุด นักเรียน หรือชุดขาว หรือชุดพละ กรณีมีเรียนวิชาพละศึกษา
6) งดเลนกีฬาทุกชนิด

