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มาตรการการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ส าหรบัก าหนดมาตรการการปฏบิตัิตนช่วงเปดิภาคเรียน 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
โรงเรียนนางรองพทิยาคม อ าเภอนางรอง จังหวัดบรุีรมัย์ 

 
ประเภทของโรงเรียน 
ที่ ประเภท จ านวน วันเดือนปี/ที่เริ่มเข้าพัก วิธีด าเนินการ 

1 โรงเรียนไป-กลับ 1,056 1 ก.ค. 2563 นักเรียนเดินทางมา
โรงเรียนตอนเช้าต้ังแต่
เวลา 07.00น. และ
เดินทางกลับบ้านไม่เกิน
เวลา 16 : 30 น. 
 (มาเช้าเย็นกลับ) 

2 ประจ าพัก-นอน ไม่มี - - 
3 อื่นๆ......................................... - - - 
 

การรบัสง่นกัเรยีน/ การเดนิทางของนักเรียน 

     รายละเอียดจ านวนนักเรียนท่ีเดินทางโดยสารมาโรงเรียน 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน
นักเรียน 

น่ังรถ 
รับ-ส่ง

นักเรียน 

โดยสาร
สาธารณะ 

จักรยานยนต์ 
ผู้ปกครอง

มาส่ง 
จักรยาน เดินเท้า อื่น ๆ 

1 - 1,056 580 90 180 95 - 23 - 

2 - - - - - - - - - 
...... - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด    จ านวน .................. 1,056................คน 
ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน จ านวน ....................580.................... คน 
ใช้บริการโดยสารสาธารณะ จ านวน .....................90...................... คน 
น ารถจักรยานยนต์มาเอง  จ านวน .....................230................... คน 
ผู้ปกครองมาส่ง   จ านวน ......................130.................. คน 
รถจักรยาน   จ านวน .....................    3....................คน 
เดินเท้า    จ านวน ......................23.................... คน 
อื่น ๆ     จ านวน ......................-........................ คน 
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ท่ี ประเภท จ านวน (คน) 
จ านวน

ยานพาหนะ 
(คน) 

วิธีด าเนินการ 

1 เดินทางโดยรถรับส่ง 580 18 ปฏิบั ติตามมาตรการ ท่ี  ศบค.
ก า ห น ด  แ ละ ต าม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
บ ุร ีร ัม ย ์ ฉ บ ับ ที ่ 2 3  เ รื ่อ ง
มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19)  ตามแนวทาง 
BURIRAM HEALTHY MODEL  

2 ผู้ปกครองรับ - ส่ง   95 28 
3. รถจักรยานยนต์ (คนเดียว)  60 60 
4. รถจักรยานยนต์ (ซ้อนมาด้วยกัน) 120 60 
5, จักรยาน  - - 
6. เดินเท้า  23 - 
๗. ใช้บริการโดยสารสาธารณะ 90 - 
๘. อื่น ๆ  - - 

 

ความพร้อมในด้านโภชนาการ  

ท่ี ประเภท จ านวน  ขนาดความ
จุ (คน) 

วิธีด าเนินการ/มาตรการ 

1 โรงอาหาร 1 300-500 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับท่ี 
23 เรื่องมาตรการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19)  ตามแนวทาง BURIRAM 
HEALTHY MODEL  เช่น  มีฉาก
กั้นก าหนดระยะการนั่ง  
ก าหนดเวลารับประทานอาหาร 
เป็นต้น 

2 ร้านอาหาร  12 - 
3. ร้านค้า  1 - 
4. ร้านขายน้ าและเครื่องด่ืม 3  
5. ร้านค้าสหกรณ์ 0  
6. แม่ค้าหาบเร่  0 - 
7.  อื่น ๆ  0  

 

การจัดการเรียนการสอน  

ท่ี ประเภท จ านวน  วิธีด าเนินการ/มาตรการ 
1 On-site 100% ๑.กลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และ

ระบบ Internet    เรียน  ONSITE   100 % 
๒.การจัดห้องเรียน แต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน   
สลับกันมาเรียน ONSITE  เป็นสัปดาห์  โดยเน้นมาตรฐานทาง
สาธารณสุข และระบบ  Social Distancing เป็นหลัก 

2 On-air 100% 1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ONSITE  และ ONLINE ให้
กลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้านพร้อมๆ กัน โดยใช้ Gogle  App. และ
เรียนเสริมจาก DLTV  (  On AIR ) 
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ท่ี ประเภท จ านวน  วิธีด าเนินการ/มาตรการ 
3. Online 100% 1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ONSITE  และ ONLINE ให้

กลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้านพร้อมๆ กัน โดยใช้ Gogle  App. และ
เรียนเสริมจาก DLTV  (  On AIR ) 
 
 

4. Duo 100% 1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ONSITE  และ ONLINE ให้
กลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้านพร้อมๆ กัน โดยใช้ Gogle  App. และ
เรียนเสริมจาก DLTV  (  On AIR ) 

5 อื่น ๆ  100% ทุกกลุ่มเสริม  ON AIR  ( DLTV ) 
 

การก าหนดเวลาเรียน (สัปดาห์ เว้น สัปดาห์)  

ท่ี ประเภท จ านวน  วิธีด าเนินการ/มาตรการ 
1 เรียน 7 วัน พัก 7 วัน - - 
2 เรียน 6 วัน พัก 8 วัน - - 
3. เรียน 5 วัน พัก 9 วัน 100% 1.โรงเรียนจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีการ

คัดกรองความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ 
จากการออกเยี่ยมบ้านของครูท่ีปรึกษาในช่วงเดือน
มิถุนายน  2563  
2.แต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี ้
2.1กลุ่มท่ีมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร 
และระบบ Internet    สามารถเรียนได้ท้ัง  ONSITE  
และ  ONLINE 
2.2กลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร 
และระบบ Internet    เรียน  ONSITE   100 % 
2.3 การจัดห้องเรียน แต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิ
25 คน   สลับกันมาเรียน ONSITE  เป็นสัปดาห์  โดย
เน้นมาตรฐานทางสาธารณสุข และระบบ  Social 
Distancing เป็นหลัก- 

๔. อื่น ๆ  - 
ความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ี ประเภท ระบุความร่วมมือ วิธีด าเนินการ/มาตรการ 
1 อปท. - - 
2 อบต.  - - 
3. รพ.สต. - - 
4. อสม. - - 
5 อื่น ๆ  - - 
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ประกาศโรงเรียนนางรองพทิยาคม 
ฉบับที่  1 /2563 

เร่ือง  มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)                       
ภายในโรงเรียนนางรองพิทยาคม เพือ่รองรับการเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

............................................... 
 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับท่ี 23 เรื่องมาตรการ  
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแนวทาง BURIRAM 

HEALTHY MODEL เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ให้ 
ความร่วมมือปฏิบัติตนตามหลักพื้นฐานอย่างเคร่งครัด  ท้ังนี้เพื่อปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย                  แก่
บุคลากรดังกล่าว  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จึงได้ก าหนดมาตรการหรือหลักการปฏิบัติ เพื่อและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ภายในโรงเรียนนางรองพิทยาคม  ดังนี้    

 ๑. โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  
โดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยง  (สีแดง) ให้เป็นไปตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด            
 ๒. โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้จัดจุดคัดกรองสุขภาพอนามัย  โดยการวัดอุณหภูมิ  และจัดเตรียมแฮ
ลกอฮอล์ 70 % บริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียน จัดการตรวจวัดนักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษาทุกวัน โดยมอบหมายให้ครูเวรประจ าวัน รับผิดชอบด าเนินการ   หากมีอาการไข้ ร่วมกับอาการไอ 
จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ  อนุญาตให้หยุดเรียนและปฏิบัติงานโดยทันที และพบแพทย์โดยทันที   
 ๓. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย               หรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลา ระหว่างเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ระหว่างเรียนหรือท ากิจกรรม และเดินทางกลับ
ถึงบ้าน  ในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะจัดหาหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนทุกคน   
 ๔. กิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ  บริเวณโดมอเนกประสงค์  จัดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
๑.50 เมตร โดยจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความกระชับ หลีกเล่ียงการสัมผัสกัน    
 ๕. โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จัดนักเรียนเข้าห้องเรียนๆ ละ ๒๐ คน/วัน  ก าหนดข้อปฏิบัติ ผังอาคาร 
ผังห้องเรียน ผังโต๊ะเรียนท่ีชัดเจน  พร้อมท้ังจุดบริการล้างมือด้วยน้ า สบู่  หรือแฮลกอฮอล์  70 %  บริเวณทาง
ขึ้นลงอาคารทุกอาคาร  โดยเฉพาะบริเวณที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิห้องเรียน ห้องน้ า ห้องสุขา   โต๊ะ เก้าอี้ 
แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ที่สัมผัสและอื่นๆ  จะท าความสะอาดทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ท าความ
สะอาดและน้ ายา มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด     
 ๖. โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดมาตรการควบคุมดูแลโรงอาหาร เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.50  
เมตร โดยก าหนดจุดสัญลักษณ์ชัดเจน โดยให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน   ๒  ช่วงเวลา  คือ 

                ระดับมัธยม ....../๒ 
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-๒- 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้ังแต่เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ต้ังแต่เวลา ๑๒.๓๐ 
– ๑๓.๓๐ น. เพื่อป้องกันการแออัดและการสัมผัสระหว่างบุคคล โดยงานอนามัยโรงเรียน                   ต้อง
ติดตาม ก ากับดูแล ความสะอาดของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักสุขบัญญัติโดยเคร่งครัด   
  ๗. โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นกีฬาหรืออกก าลังกายในช่วงเวลาว่าง  
ภายในโรงฝึกพลศึกษา โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน  ยกเว้นใช้ในการเรียน      
การสอนที่มีครูประจ าวิชาดูแลอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี ้หากสถานการณ์คลี่คลายลงสู่ภาวะปกติ  จะได้พิจารณา
อนุญาตต่อไป              
 ๘. โรงเรียนนางรองพิทยาคม งดจัดกิจกรรมท่ีสร้างแออัด  และมีการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก 
อาทิ  พิธีไหว้ครู  กีฬาภายใน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อื่นๆ  จนกว่าสถานการณ์คล่ีคลายลงสู่ภาวะปกติ 
หรือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนด     
  ๙.  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จะด าเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพ  การป้องกันและการ
ควบคุมโรค ในกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมเนื้อหาเรียน  โดยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เช่นการ
ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก การล้างมืออย่างถูกต้อง  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักระยะห่างระหว่างบุคคล 
(Social Distancing) โดยเคร่งครัด          

 ๑๐. โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดระบบและมาตรการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)  ส าหรับผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการทุกคน  ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้า  

และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั ้ง และปฏิบัติตามหลักระยะห่างระหว่างบุคคล ( Social Distancing)         
โดยเคร่งครัด               
 ๑๑. หากพบนักเรียนหรือบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม มีอาการผิดปกติ โดยมีอาการไข้ 
ร ่วมกับอาการไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื ่อยหอบ ขณะมาโรงเรียน อนุญาตให้หยุดเรียนและปฏิบัติงาน                    
โดยทันที และให้ไปพบแพทย์โดยทันที  หากมีความผิดปกติขณะพักอยู่ที่บ้าน ให้แจ้งผู้เกี ่ยวข้องโดยทันที                  
กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แจ้งฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรณีนักเรียนให้แจ้งครูท่ีปรึกษา  
  ๑๒. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ปฏิบัติตนตาม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  ตามหลัก BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคใดๆ หรือไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้   ให้ ผู้ เกี่ยวข้องรายงานให้ ผู้บริหารโรงเรียน                                 
ทราบ  โดยทันที     

  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

       ประกาศ  ณ  วันที ่1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
 

(นายสุรธี   เครือบคนโท) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
คู่มือและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19 ) 
ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส    
โคโรน่า ( COVID – 19 ) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

2. ครูจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการจัดท าแผนการเรียนรู้ บทเรียนและส่ือการเรียนรู้ออนไลน์  
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล เผยแพร่
สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์         ( DLTV )  และการ
เรียนการสอนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่วันท่ี  18 พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป 

ช่วงระยะทดลอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
 ทดลองการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตัล เผยแพร่สัญญาณจาก
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DLTV ) 
หมายเหตุ   วันท่ี 1  - 5  มิถุนายน 2563 ทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ตาราง
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 ทดลองการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตัล เผยแพร่สัญญาณจาก
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DLTV ) 
หมายเหตุ   วันท่ี 1  - 5  มิถุนายน 2563 ทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ตาราง
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ) 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

กรณีที่ 1    กรณีโรงเรียนสามารถเปิดภาคเรียนได้ ในวันที่    1  กรกฏาคม 2563   ตามที่  สพฐ.ก าหนด 
     แนวทางการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีการคัดกรองความพร้อมของนักเรียนในการ
เรียนออนไลน์ จากการออกเยี่ยมบ้านของครูท่ีปรึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน  2563  

2. แต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
2.1 กลุ่มท่ีมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และระบบ Internet    สามารถ

เรียนได้ท้ัง  ONSITE  และ  ONLINE 
2.2 กลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และระบบ Internet     

เรียน  ONSITE   100 % 
2.3 การจัดห้องเรียน แต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนไม่เกนิ 25 คน   สลับกันมาเรียน 

ONSITE  เป็นสัปดาห์  โดยเน้นมาตรฐานทางสาธารณสุข และระบบ  Social 
Distancing เป็นหลัก 

3. ในตัวอาคารและห้องเรียน มีการจัดวางผัง ต าแหน่ง ระยะห่างท่ีเหมาะสม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ONSITE  และ ONLINE ให้กลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้านพร้อมๆ 
กัน โดยใช้ Gogle  App. และเรียนเสริมจาก DLTV  (  On AIR ) 

5. นักเรียนแต่ละห้องมีการเดินเรียนตามปกติ 
กรณีที่ 2    กรณีโรงเรียนสามารถไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ ในวันที่    1  กรกฏาคม 2563   ตามที่  สพฐ.
ก าหนด 

 แนวทางการด าเนินงาน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จะด าเนินการให้นักเรียนเรียนทางไกลด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ของโรงเรียน ( ONLINE ) ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ( DLTV ) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยบูรณาการมาตรฐานตัวชี้วัด และเวลาเรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

 
ก าหนดเวลาทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
     18 พ.ค.  -  30  มิ.ย.  63 

ม.ต้น    นักเรียนเรียนทางไกลผ่าน DLTV          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ช่อง DLTV7 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2        ช่อง DLTV8 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ช่อง DLTV9 
 ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน ์Google  Classroom   Facebook  และ  Line    
 
ม.ปลาย    นักเรียนเรียนทางไกลผ่าน DLTV       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ช่อง DLTV13 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5        ช่อง DLTV14 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ช่อง DLTV15 
 ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน ์Google  Classroom   Facebook  และ  Line   
    

คู่มือผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
1. ศึกษาแนวทางนโยบาย  และวิธีการเรียนออนไลน ์จากคู่มือของโรงเรียน เพื่อวางแผนเตรียมให้บุตรหลาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความพร้อมในการเรียน 
- จัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเรียนออนไลน์ 
- คอยเตือนให้ท าแบบฝึกหัด ใบงาน  ตามท่ีครูมอบหมาย 

2. การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานระหว่างเรียน 
- หมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน ถ้าไม่สนใจเรียน หรือเหนื่อยล้า ควรให้หยุดพัก และมาทบทวน

ภายหลัง 
- ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลังกาย  ช่วยงานบ้าน 

3. กรณีมีข้อสงสัย 
- สอบถามครูประจ าช้ัน 
- สอบถามครูประจ าวิชา 
- สอบถามส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ขั้นตอนการเรียนออนไลน์  Google  Classroom 
1. เข้าเวบไซต์   http://classroom.google.com 
2. น ารหัสการเข้าห้องเรียน Google Classroom จากตารางเรียนของแต่ละวิชา 
3. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ 
4. เรียนออนไลน์และส่ือสารกับครูผู้สอนตามช่องทางท่ีครูก าหนด เช่น  Youtube  , Google Meet   

Line ,  DLTV  ,  DLIT   
5. ท าแบบฝึกหัดหรือใบงานท่ีได้รับมอบหมายจากครู 
6. ครูผู้สอนตรวจงาน นัดหมาย แจ้งกิจกรรมผ่าน Google  Classroom 
7. ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
ขัน้ตอนการเรียนออนไลน ์

กระบวนการเรียนออนไลน์ส าหรบันักเรียน 
1. เข้าเว็บไซต์gg.gg/nrp-dltv หรือ https://sites.google.com/nrpsc.ac.th/nrp-dltv 
2. คลิกเลือกเข้าช้ันเรียนออนไลน ์
3. นักเรียนเข้าพบกับครูผู้สอน นัดหมายพูดคุยถึงรายละเอียด  และส่ิงท่ีต้องเตรียม ส าหรับใช้ใน

การเรียนผ่าน Google  Meet 
4. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางท่ีก าหนด  ผ่าน Google Classroom เป็นหลัก  อาจมีช่องทาง

เพิ่มเติมอื่นๆ ตามท่ีครูนัดหมาย  
5.  นักเรียนตรวจสอบนัดหมาย และการส่งงานของแต่ละรายวิชา ผ่าน  Google Classroom 
6.  ครูผู้สอนตรวจสอบผลการส่งงาน ผ่านระบบ Google Classroom 

 
แนวทางการรายงานตัว /มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน 
ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   รายงานตัว/มอบตัว/ปฐมนิเทศ  วันท่ี 12 -13  มิถุนายน  2563 
2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4   รายงานตัว/มอบตัว ปฐมนิเทศ วันท่ี 14 -15  มิถุนายน  2563 

 
ระดับอื่นๆ รับอุปกรณ์การเรียนและปฐมนิเทศ  โดยแต่ละระดับแยกเป็นช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

เพื่อลดจ านวนนักเรียนและผู้ปกครอง 
3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 รับอุปกรณ์การเรียน/ปฐมนิเทศ วันท่ี 22  มิถุนายน  2563 
4. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 รับอุปกรณ์การเรียน/ปฐมนิเทศ วันท่ี 23  มิถุนายน  2563 
5. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 รับอุปกรณ์การเรียน/ปฐมนิเทศ วันท่ี 24  มิถุนายน  2563 
6. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 รับอุปกรณ์การเรียน/ปฐมนิเทศ วันท่ี 25  มิถุนายน  2563 

 
 
 
 

   ฝ่ายบริหารวิชาการ  
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 
 

http://classroom.google.com/
https://sites.google.com/nrpsc.ac.th/nrp-dltv
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มาตรการการปฏบิัตตินช่วงเปดิภาคเรยีน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 

มาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) โดยวิธี On-Site ซึ่งมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางปฏบิัตดิ้านสาธารณสุขส าหรบั ร้านอาหารหรือเครื่องดืม่  
  ร้านอาหารหรือเครื่องด่ืม เป็นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีเปิดให้บริการแก่ผู้คนใช้การเลือกซื้ออาหาร
ส าหรับนั่งรับประทานภายในสถานศึกษาท่ีจ าหน่ายอาหาร เนื่องจากระยะผ่อนคลายให้ร้านอาหารสามารถจัดนั่ง
หรือรับประทานอาหารได้จึงมีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหารและผู้ซื้อ/ผู้บริโภคท่ีใช้
บริการ 
  1. แนวทางปฏบิัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
   1.1 จัดให้มีการคัดกรองผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ซื้อ ด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถาม
อาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเชลเซียส แนะน าให้ไปพบแพทย์ 
   1.2 ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีใช้บริการ 
   1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและท่ีนั่งรับประทานอาหาร การซื้อสินค้า
และช าระเงิน อย่างน้อย 1-2 เมตร 
   1.4 จัดให้มีท่ีล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
   1.5 ท าความสะอาด บริเวณพื้นของสถานท่ีปรุง-ประกอบ/จ าหน่ายอาหาร โต๊ะและนั่งรับประทาน
อาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรืออาจใช้น้ ายาฆ่าเช้ือก่อนและหลังการให้บริการ 
   1.6 มาตรการป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงส าเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บ
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ช่ัวโมง ใช้อุปกรณ์ส าหรับการหยิบจับหรือตัก
อาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้
มือเปล่าหยิบจับอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค ใช้ภาชนะบรรจุอาหารท่ีเหมาะสมตามประเภทอาหารเป็นต้น 
   1.7 จัดสภาพแวดล้อมในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เช่น จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม จัดให้มี
ภาชนะ/อุปกรณ์ส าหรับการรับประทานอาหารให้เพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จานอาหาร ช้อน-ส้อม แก้วน้ าและ
ข้อนกลาง(ประจ าตัวบุคคล) จัดบริการกระดาษส าหรับเช็ดปากแบบใช้แล้วทิ้ง 
   1.8 ก าหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น ก าหนดจ านวนคนต่อพื้นท่ี ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้
บริการนั่งรับประทานอาหาร ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงท่ี
มีผู้คน/การแสดงดนตรีสด เป็นต้น 
   1.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ 
และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
   1.10 ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยท่ีถูกต้อง ขั้นตอนการล้างมือท่ีถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
    
  2. แนวทางปฏบิัติส าหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
   2.1 หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบ
แพทย์ทันที 
   2.2 สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อน
ปฏิบัติงานท่ีต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสส่ิงสกปรก 
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   2.3 มีการป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหาร เช่น ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเป้ือน สวมหมวกหรือ
อุปกรณ์ปกปิดเส้นผมในขณะปฏิบัติงาน ปรุง-ประกอบและจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารท่ี
เหมาะสะตามประเภทอาหาร อาหารปรุงส าเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิดจัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ช่ัวโมง ใช้อุปกรณ์ส าหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่าง
อาหารสุกอาหารดิบ ผัก และผลไม้ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกหรือสัมผัส
อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด/อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง เป็นต้น 
   2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 
   2.5 ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเป้ือน รองเท้า
พื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ าและเปล่ียนเส้ือผ้าทันที 
  
  3. แนวทางปฏบิัติส าหรับผู้ซ้ือ/ผู้บริโภค 
   3.1 สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และไปพบแพทย์ทันที 
   3.2 ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ 
   3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
  
แนวทางปฏบิัตดิ้านการเดนิทางโดยสารมาโรงเรียน 
  การเดินทางโดยรถรับ-ส่งนักเรียน 
  1. ทางโรงเรียนมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียนมาโรงเรียนทุกครั้ง 
  2. มีครูเวรประจ าวันยืนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียน
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถรับ-ส่ง 
กลับบ้านในทุก ๆ วัน 
  3. คนขับรถรับ-ส่งนักเรียนและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนท่ีมาส่งนักเรียน  สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกคน  
 การเดินทางโดยสารสาธารณะ 
  1. ทางโรงเรียนมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หลังจากลงจากรถโดยสารสาธารณะทุกครั้ง 
  2. มีครูเวรประจ าวันยืนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียน
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ กลับบ้านในทุก ๆ วัน 
  3. คนขับรถโดยสารสาธารณะและนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน  
 การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
  1. ทางโรงเรียนมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หลังจากน ารถจักรยานนต์ไปจอดท่ีโรงรถแล้วทุกครั้ง 
  2. มีครูเวรประจ าวันยืนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียน
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนน า
รถจักรยานยนต์กลับบ้านในทุก ๆ วัน 
 ๓. นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน และสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้ง 
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 การเดินทางโดยผู้ปกครองมาส่ง 
1. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมาส่งนักเรียน  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน  
2. ทุกคนได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น

รถรับ-ส่งนักเรียนมาโรงเรียนทุกครั้ง 
  
แนวทางปฏบิัตดิ้านงานพยาบาล 
  1. มีมาตรการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียนจ านวนคนละ ..๒.... ช้ิน 
  2. มีการจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้นักเรียนไว้ในทุกห้องเรียนและโรงอาหารของโรงเรียน 
  3. มีการวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเดินทาง 
มาโรงเรียนทุกครั้ง 
  4. มีครูเวรประจ าวันยืนหน้าโรงเรียนในตอนเข้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและให้นักเรียน
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ก่อนเดินทางกลับบ้านในทุก ๆ วัน 
  5. มีครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเข้า 
  6. มีครูท่ีได้รับมอบหมายควบคุมดูแลนักเรียนในขณะพักรับประทานอาหารกลางวัน 
  7 มีมาตรการแจกเฟสซิลให้คุณครูคนละ 1 ช้ิน 
 
แนวทางปฏบิัตดิ้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวิธี On-Site 
 โรงเรียนมีมติท่ีประชุม จากบริบทของโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนโดยวิธี On-Site 

โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการห้องเรียน 
  1.1 ลดจ านวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเพื่อเว้นระยะห่างได้มากขึ้น โดยจัดห้องเรียน
เพิ่ม ท าการเฉล่ียนักเรียนให้เท่ากัน 
 ๑.๒. โรงเรียนจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีการคัดกรองความพร้อมของ
นักเรียนในการเรียนออนไลน์ จากการออกเยี่ยมบ้านของครูท่ีปรึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน  
2563  
แต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และระบบ Internet    สามารถ
เรียนได้ท้ัง  ONSITE  และ  ONLINE 

2. กลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และระบบ Internet     
เรียน  ONSITE   100 % 

3. การจัดห้องเรียน แต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนไม่เกนิ 25 คน   สลับกันมาเรียน 
ONSITE  เป็นสัปดาห์  โดยเน้นมาตรฐานทางสาธารณสุข และระบบ  Social 
Distancing เป็นหลัก  รูปแบบ เรียน 5 วัน พัก ๙ วัน 

๑.๓ ในตัวอาคารและห้องเรียน มีการจัดวางผัง ต าแหน่ง ระยะห่างท่ีเหมาะสม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.๔  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ONSITE  และ ONLINE ให้กลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้าน
พร้อมๆ กัน โดยใช้ Gogle  App. และเรียนเสริมจาก DLTV  (  On AIR ) 
๑.๕  นักเรียนแต่ละห้องมีการเดินเรียนตามปกติ 
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  2. การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  
   กรณีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยวิธี On-Site โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
   2.1 โรงเรียนจัดสถานท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงท่ีต้องเว้นระยะห่างระหว่างกนั อย่าง
น้อย 1.5 เมตร 
   2.2 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการร่วมท า
กิจกรรมหน้าเสาธง 
   2.3 ก าหนดจุดในการยืนท ากิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนยืนตามจุดท่ีก าหนด เพื่อลดการสัมผัส
จากการจัดระเบียบแถวและการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ีเหมาะสม 

   3. การพักรับประทานอาหารกลางวัน 
    3.1 จัดกลุ่มการพักกลางวัน ออกเป็น 3 ช่วงเวลา โดยจัดนักเรียนแต่ละกลุ่ม ประมาณเท่าๆกัน 
เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีจะซื้ออาหารและอยู่เป็นกลุ่มจ านวนมาก 
    3.2 จัดเวลาช้ืออาหารในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งให้ไปซื้ออาหารเป็นห้องเรียน ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
และกลับไปรับประทานอาหารในห้องประจ าช้ันของตัวเองเพื่อเป็นการป้องกนัการติดเช้ือไวรัส 
    3.3 นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยและการเข้าแถวซื้ออาหารต้องยืนรอคิวตามจุดท่ีก าหนด 
โดยมีระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตร 
    3.4 จัดครูเพื่อควบคุมและดูแลนักเรียน ในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

๓.๕ การเดินเข้าและออกตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดไว้และต้องท าความสะอาดมือ หรือผ่านจุดคัด 
กรองตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด 

๓.๖ ต้องเข้าแถวซื้ออาหารตามจุดท่ีก าหนด  และจัดเก็บภาชนะในท่ีก าหนดไว้ 
 
 4. การจัดเวลาเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 ปรับลดคาบเรียนของนักเรียนจาก 7 คาบ ต่อวันเป็น 6 ตาบต่อวัน โดยให้จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบอื่นแทน 
   4.2 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรมในนักเรียนจ านวนมาก  
เป็นกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
   4.3 ครูเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาเพื่อเป็นการดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง 
   4.4 กรณีแจกเอกสารการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
COVID-19 แล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัด 
   4.5 นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ าสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งท่ีมี
การสัมผัส  
    
***หมายเหตุ    อยู่ท้ายเอกสาร 

1. แนบตารางการควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
2. แนบตารางเรียนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ     
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 5. การก าหนดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจล น้ ายา เป็นต้น  
   5.1 โรงเรียนก าหนดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจล น้ ายา ทุกอาคารและทุกช้ันเรียน รวมถึงใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสุขา โรงอาหาร โรงรถ สนามกีฬา และจุดบริการต่างๆท่ีส าคัญ 
   5.2 จัดบริการล้างมือต้องก าหนดจุดให้นักเรียนยืนล้างมือ โดยค านึงถึงระยะห่างทางสังคมตาม
มาตรการท่ีโรงเรียนก าหนด 
   5.3 จัดให้มีครูหรือผู้รับผิดชอบจุดบริการล้างมือท าความสะอาดอ่างล้างมือและอุปกรณ์ในแต่ละ
วัน 
 

 6. มาตรการการท าความสะอาดห้องต่าง ๆ / การใช้ห้อง  
   6.1 ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องต่างๆ หลังจากใช้บริการทุกครั้ง ด้วย
แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ  
   6.2 มีครูผู้รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องต่างๆประจ าอย่างน้อย  
1 คน   

  แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ 

1.การเดินทางเข้า-ออกสถานศึกษาของครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่องานราชการกับ
โรงเรียน 

1.1  ผ่านจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน 
1.2  เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือตามท่ีจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ 
1.3  ปฏิบัติตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขท่ีโรงเรียนจัดไว้อย่างเคร่งครัด 
1.4  การเดินทางเข้า –ออก สถานศึกษาต้องเข้า-ออกตามจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดเท่านั้น 

 2. การใช้อาคารเรียนและห้องเรียน 
2.1 การเดินขึ้นอาคารเรียนและลงอาคารเรียนจะต้องขึ้น –ลง บันไดท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดไว้และต้องท า

ความสะอาดมือ หรือผ่านจุดคัดกรองตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด 
2.2 ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ตามท่ีก าหนด 
2.3 การเข้าห้องเรียนต้องเข้าและออกประตูตามท่ีก าหนด และนั่งโต๊ะเก้าอี้ตามท่ีจัดไว้โดยไม่เคล่ือนย้าย

ให้ชิดกัน 
3. การใช้อาคารพลศึกษาหรือโรงยิมเอนกประสงค์ 

3.1 การเดินเข้าและออกตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดไว้และต้องท าความสะอาดมือ หรือผ่านจุดคัดกรองตามท่ี
เจ้าหน้าท่ีก าหนด 

3.2 ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ตามท่ีก าหนด 
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ให้รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตร 

๔. การใช้ห้องน้ า-ส้วม 
๔.1 การเดินเข้าและออกตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดไว้และต้องท าความสะอาดมือทุกครั้งด้วยสบู่หลังใช้

บริการห้องน้ า  
๔.2 ต้องรักษาความสะอาดและระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ตามท่ีก าหนด 
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    ๕. การใช้โรงจอดรถ 
๕.1 เข้าและออกตามจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนดและต้องท าความสะอาดมือ หรือผ่านจุดคัดกรองตามท่ี

เจ้าหน้าท่ีก าหนด 
๕.2 ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ตามท่ีก าหนด 
๕.3 ห้ามนักเรียนพักรอหรือรวมกลุ่มในโรงจอดรถโดยเด็ดขาด 
 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  1. ให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   
               
ประมาณการงบประมาณและอุปกรณ์ที่ต้องการขอความสนับสนุน 
 

รายการ ราคา/หน่วย จ านวน ราคารวม 

เจลแอลกอฮอล์ 850 บาท ๓0 แกลลอน ๒๕,๕๐๐ บาท 

หน้ากากอนามัยแบบผ้า ๑๕ บาท 2,500 แผ่น ๓๗,๕๐๐ บาท 

    เฟสซิล ๘๕ บาท ๘๐  อัน          6,800 บาท 

    เครื่องวัดอุณหภูมิ 2,000 บาท 5  เครื่อง        10,000 บาท 

    สบู่เหลวล้างมือ ๒๐๐ บาท ๒0 แกลลอน          4,000 บาท  

    ชุดซิงค์อ่างล้างมือ 1,๘๐๐ บาท ๕  ชุด          9,000 บาท  

           

รวมงบประมาณที่ต้องการขอความสนับสนุน      92,800  บาท 
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สรุปผลการส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
 ตามท่ีสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงด าเนินการส ารวจความพร้อมของ
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนในการเตรียมความพรอ้มส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ประกอบด้วยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3, 5 และ 6 (ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ ) ดังนี้ 
 

  1. นักเรียนท่ีตอบแบบส ารวจท้ังส้ิน ๓๐๕  คน โดยแยกเป็นนักเรียนท่ีตอบแบบส ารวจในแต่ 
ระดับช้ันได้ดังนี้ (ดังภาพท่ี ๑ ) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 40.98 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 

 

 

 
 
ภาพท่ี ๑ . ร้อยละของการตอบแบบส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การ  
    แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน 
 
  2.  การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ทางไกลของนกัเรียน ในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
หรือชุมชน จากข้อมูลการส ารวจ พบว่า ในพื้นท่ีของนักเรียนอยูอ่าศัย หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเช่ือมต่อ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ จ านวน....291........ คน คิดเป็น ร้อยละ.....95.41......และนักเรียนท่ีไม่สามารถเช่ือมต่อ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ จ านวน......14....... คน คิดเป็นร้อยละ .....4.59......ดังภาพท่ี .....2...... 
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ภาพท่ี ..2... ร้อยละของการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

  3 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่ือสารของนักเรียน การส ารวจข้อมูลพบว่า นักเรียน...301..คน คิดเป็นร้อย
ละ .......98.69......... มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่ือสาร และนักเรียนจ านวน ....4... คน คิดเป็นร้อยละ ...1.31...... 
ท่ีไม่มีเครื่องมือส่ือสาร   ดังภาพท่ี ......3...... 
 

 
                            ภาพท่ี ...๓.. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีอุปกรณ์เทคโนโลยีส่ือสาร 
 

  4. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่ือสารของผู้ปกครอง การส ารวจข้อมูล พบว่า ผู้ปกครองจ านวน... 301..คน 
คิดเป็นร้อยละ.. 98.69.. มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่ือสาร  และผู้ปกครองจ านวน... 4.....คน คิดเป็นร้อยละ.1.31.. 
ไม่มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่ือสาร   ดังภาพท่ี ...๔......... 

 
 

                            ภาพท่ี ..๔... ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีอุปกรณ์เทคโนโลยีการส่ือสาร 
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 5. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่ือสารของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ การ
ส ารวจข้อมูล พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีเครื่องมือส่ือสารประเภทต่างๆ ดังนี้  
    - สมาร์ทโฟน          จ านวน......218......คน  คิดเป็นร้อยละ.......52.03......... 
    - คอมพิวเตอร์   จ านวน....59........คน  คิดเป็นร้อยละ.......14.08.......... 
    - สมาร์ททีวี    จ านวน......41......คน  คิดเป็นร้อยละ.....9.79........... 
    - แทปเล็ต     จ านวน......๙......คน  คิดเป็นร้อยละ.........๒.๑๕........ 
   - ทีวีดาวเทียม   จ านวน......๙๒......คน  คิดเป็นร้อยละ.........๒๑.๙๖........ 
 
  

 
 
          ภาพท่ี ..๕... ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 

  6. นักเรียนมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การส ารวจข้อมูลพบว่า นักเรียนมีการใช้สังคมออนไลน์ประเภท
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
    -เฟสบุ๊ค     จ านวน.....291.......คน  คิดเป็นร้อยละ.....95.41............ 
    -ไลน์      จ านวน.....291.......คน  คิดเป็นร้อยละ....... 95.41.......... 
    -อินสตาแกรม   จ านวน.....๒๙๑......คน  คิดเป็นร้อยละ..... 95.41............ 
 

 
 
 

 
 
          ภาพท่ี ..6... ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีใช้สังคมออนไลน์ประเภทต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
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มาตรการการปฏบิัตตินในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 

มาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) โดยวิธี Online  On-air  DUO  หรืออื่นๆ ซึ่งมีมาตรการดังต่อไปนี้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จะด าเนินการให้นักเรียนเรียนทางไกลด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ของโรงเรียน ( ONLINE ) ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ON AIR  ( DLTV ) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยบูรณาการมาตรฐานตัวชี้วัด และเวลาเรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

 
ก าหนดเวลาทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
     18 พ.ค.  -  30  มิ.ย.  63 

ม.ต้น    นักเรียนเรียนทางไกลผ่าน DLTV          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ช่อง DLTV7 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2        ช่อง DLTV8 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ช่อง DLTV9 
 ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน ์Google  Classroom   Facebook  และ  Line    
 
ม.ปลาย    นักเรียนเรียนทางไกลผ่าน DLTV       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ช่อง DLTV13 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5        ช่อง DLTV14 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ช่อง DLTV15 
 ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน ์Google  Classroom   Facebook  และ  Line   
    

คู่มือผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
1. ศึกษาแนวทางนโยบาย  และวิธีการเรียนออนไลน ์จากคู่มือของโรงเรียน เพื่อวางแผนเตรียมให้บุตรหลาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความพร้อมในการเรียน 
- จัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเรียนออนไลน์ 
- คอยเตือนให้ท าแบบฝึกหัด ใบงาน  ตามท่ีครูมอบหมาย 

2. การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานระหว่างเรียน 
- หมัน่สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน ถ้าไม่สนใจเรียน หรือเหนื่อยล้า ควรให้หยุดพัก และมาทบทวน

ภายหลัง 
- ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลังกาย  ช่วยงานบ้าน 

3. กรณีมีข้อสงสัย 
- สอบถามครูประจ าช้ัน 
- สอบถามครูประจ าวิชา 
- สอบถามส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ขั้นตอนการเรียนออนไลน์  Google  Classroom 
1. เข้าเวบไซต์   http://classroom.google.com 
2. น ารหัสการเข้าห้องเรียน Google Classroom จากตารางเรียนของแต่ละวิชา 
3. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ 
4. เรียนออนไลน์และส่ือสารกับครูผู้สอนตามช่องทางท่ีครูก าหนด เช่น  Youtube  , Google Meet   

Line ,  DLTV  ,  DLIT   
5. ท าแบบฝึกหัดหรือใบงานท่ีได้รับมอบหมายจากครู 
6. ครูผู้สอนตรวจงาน นัดหมาย แจ้งกิจกรรมผ่าน Google  Classroom 
7. ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
ขัน้ตอนการเรียนออนไลน ์

กระบวนการเรียนออนไลน์ส าหรบันักเรียน 
1. เข้าเว็บไซต์gg.gg/nrp-dltv หรือ https://sites.google.com/nrpsc.ac.th/nrp-dltv 
2. คลิกเลือกเข้าช้ันเรียนออนไลน ์
3. นักเรียนเข้าพบกับครูผู้สอน นัดหมายพูดคุยถึงรายละเอียด  และส่ิงท่ีต้องเตรียม ส าหรับใช้ใน

การเรียนผ่าน Google  Meet 
4. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางท่ีก าหนด  ผ่าน Google Classroom เป็นหลัก  อาจมีช่องทาง

เพิ่มเติมอื่นๆ ตามท่ีครูนัดหมาย  
5.  นักเรียนตรวจสอบนัดหมาย และการส่งงานของแต่ละรายวิชา ผ่าน  Google Classroom 
6.  ครูผู้สอนตรวจสอบผลการส่งงาน ผ่านระบบ Google Classroom 

 
***หมายเหตุ 

1. แนบตารางการควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
2. แนบตารางเรียนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://classroom.google.com/
https://sites.google.com/nrpsc.ac.th/nrp-dltv
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