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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 และตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับ
ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดาเนินมาก่อนแล้วเป็น
ลาดับ รวมทั้งคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่
5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จึงกาหนดเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. กาหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนมาโรงเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 4 เท่านั้น
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนมาโรงเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 และ 6 เท่านั้น
โรงเรียนกาหนดการวันเปิดภาคเรียนไว้ดังนี้
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วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา
ชั้น

08.00 –
08.10 –
08.10 น. 09.00 น.
Homeroom คาบที่ 1

09.00 –
09.50 น.
คาบที่ 2

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

ม.1

ม.3

ม.4

09.50 –
10.40 น.
คาบที่ 3

10.40 –
11.30 น.
คาบที่ 4

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

11.30 –
12.20 น.
คาบที่ 5
พัก
กลางวัน
(โรงอาหาร ม.ต้น)

12.20 –
13.10 น.
คาบที่ 6

13.10 –
14.00 น.
คาบที่ 7

เริ่มเรียน
คาบที่ 3

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคาร
สาธิตปทุมวัน 4

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคาร
สาธิตปทุมวัน 4

(โรงอาหาร ม.
ปลาย)

เริ่มเรียน
คาบที่ 5

14.50 –
15.40 น.
คาบที่ 9

เริ่มเรียน
คาบที่ 6

พัก
กลางวัน

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

14.00 –
14.50 น.
คาบที่ 8

พัก
กลางวัน
(โรงอาหาร ม.
ปลาย)

หมายเหตุ นักเรียน ม.1 ม.3 และ ม.4 รับหนังสือแบบเรียนได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ตามห้องเรียนเดิม เช่น ม.1/541 รับได้
ที่ห้อง 541 , ม.3/441 รับได้ที่ห้อง 441 , ม.4/131 รับได้ที่ห้อง 131 โดยอาจารย์ประจาชั้นเป็นผู้กากับดูแลใน
คาบเวลาพบอาจารย์ประจาชั้น
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา
ชั้น
ม.2

ม.5

ม.6

08.00 –
08.10 –
08.10 น. 09.00 น.
Homeroom คาบที่ 1

09.00 –
09.50 น.
คาบที่ 2

09.50 –
10.40 น.
คาบที่ 3

10.40 –
11.30 น.
คาบที่ 4

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคาร
สาธิตปทุมวัน 4

พบอาจารย์ประจาชั้น
ณ ห้องเรียนที่กาหนด

เริ่มเรียน
คาบที่ 3

11.30 –
12.20 น.
คาบที่ 5
พัก
กลางวัน
(โรงอาหาร ม.ต้น)

เริ่มเรียน
คาบที่ 5

12.20 –
13.10 น.
คาบที่ 6

13.10 –
14.00 น.
คาบที่ 7

14.00 –
14.50 น.
คาบที่ 8

เริ่มเรียน
คาบที่ 6
พัก
กลางวัน
(โรงอาหาร ม.
ปลาย)

พัก
กลางวัน
(โรงอาหาร ม.ต้น)

ประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคาร
สาธิตปทุมวัน 4

หมายเหตุ นักเรียน ม.2 ม.5 และ ม.6 รับหนังสือแบบเรียนได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ตามห้องเรียนเดิม เช่น ม.2/521 รับได้
ที่ห้ อง 521, ม.5/151 รั บ ได้ที่ห้ อง 151, ม.6/191 รับได้ ที่ห้ อง 191 โดยอาจารย์ประจาชั้นเป็นผู้ กากับดูแลใน
คาบเวลาพบอาจารย์ประจาชั้น

14.50 –
15.40 น.
คาบที่ 9
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2. การปรับเวลาเรียน
โรงเรียนปรับเวลาเรียนแบ่งเป็น 9 คาบในแต่ละวัน ดังตารางด้านล่าง โดยกาหนดเวลาเรียนในภาคเรียน
ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นประมาณ 16 สัปดาห์ (ดูตารางหน้า 4)
เวลา
ระดับชั้น
ม.ต้น

08.00 –
08.10 น.
Homeroom

08.10 –
09.00 น.
คาบที่ 1

09.00 –
09.50 น.
คาบที่ 2

09.50 –
10.40 น.
คาบที่ 3

10.40 –
11.30 น.
คาบที่ 4

11.30 –
12.20 น.
พักกลางวัน

12.20 –
13.10 น.
คาบที่ 6

13.10 –
14.00 น.
คาบที่ 7

14.00 –
14.50 น.
คาบที่ 8

14.50 –
15.40 น.
คาบที่ 9

ม.ปลาย

Homeroom

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

พักกลางวัน

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

ทั้งนี้โรงเรียนปรับเวลาพักกลางวันสลับกันระหว่างนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1 – 3) และระดับชั้น
ม.ปลาย (ม.4 – 6) เพื่อควบคุมจานวนนักเรียนมิให้แออัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่โรงอาหาร ม.ต้น และ ม.ปลาย
สาหรับใช้งานในแต่ละชั้น โดยกาหนดการพักรับประทานอาหารกลางวัน ดังนี้
- ม.ต้น พักรับประทานอาหารคาบที่ 5 เวลา 11.30 – 12.20 น.
- ม.ปลาย พักรับประทานอาหารคาบที่ 6 เวลา 12.20 – 13.10 น.
โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนใช้ตารางสอนตามวันที่มาเรียน กิจกรรมพหุปัญญา ม.1 กิจกรรมกลุ่ ม
สัมพันธ์ ม.2 กิจกรรมโครงงานบูรณาการ ม.3 ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4 และ
ม. 5 บริหารจัดการการเรียนด้วยมาตรการป้องกันโควิด - 19 ตามคาบเรียนในตารางสอน วิชาเลือกเพิ่มเติม และ
วิชาเอกสายอักษรศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเรียนตามคาบเรียนในตารางสอน โดย
โรงเรียนกาหนดเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.40 น. นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 15.40 น. (กรณีที่
ตารางสอนไม่มีคาบเรียนคาบที่ 9 นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14.50 น.)

4
กาหนดการจัดการเรียนรู้ 16 สัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้
สัปดาห์ที่

วันที่

1

1 – 3 กรกฎาคม (July)

2

6 – 10 กรกฎาคม (July)

3

13 – 17 กรกฎาคม (July)

4

20 – 24 กรกฎาคม (July)

5

27 – 31 กรกฎาคม (July)

6

3 – 7 สิงหาคม (August)

7

10 – 14 สิงหาคม (August)

8

17 – 21 สิงหาคม (August)

9

24 – 28 สิงหาคม (August)

10

31 สิงหาคม (August) – 4 กันยายน (September)

11

7 – 11 กันยายน (September)

12

14 – 18 กันยายน (September)

13

21 – 25 กันยายน (September)

14

28 กันยายน (September) – 2 ตุลาคม (October)

15

5 – 9 ตุลาคม (October)

16

12 – 16 ตุลาคม (October)

17

19 – 26 ตุลาคม (October)

สาระการเรียนรู/้ หัวข้อ/หน่วยการเรียนรู้

สอบปลายภาค

* สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
* การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชา ประเมินจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การทางาน
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายและการทดสอบย่อยระหว่างเรียน เป็นต้น
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3. การสลับเวลาเรียน โรงเรียนกาหนดการสลับเวลาเรียนดังนี้
3.1 เดือนกรกฎาคม 2563
พุธ 1
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 2
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 3
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 6
หยุด

อังคาร 7
หยุด

พุธ 8
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 9
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 10
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 13
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 14
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 15
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 16
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 17
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 20
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 21
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 22
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 23
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 24
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 27
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 28
หยุด

พุธ 29
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 30
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 31
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 5
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 6
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 7
ม.1 , ม.3 และม.4

3.2 เดือนสิงหาคม 2563
จันทร์ 3
อังคาร 4
ม.1 , ม.3 และม.4
ม.2 , ม.5 และม.6
จันทร์ 10
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 11
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 12
หยุด

พฤหัสบดี 13
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 14
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 17
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 18
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 19
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 20
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 21
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 24
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 25
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 26
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 27
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 28
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 31
ม.2 , ม.5 และม.6
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3.3 เดือนกันยายน 2563
อังคาร 1
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 2
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 3
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 4
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 7
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 8
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 9
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 10
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 11
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 14
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 15
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 16
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 17
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 18
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 21
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 22
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 23
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 24
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 25
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 28
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 29
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 30
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 1
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 2
ม.2 , ม.5 และม.6

3.4 เดือนตุลาคม 2563

จันทร์ 5
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 6
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 7
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 8
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 9
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 12
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 13
หยุด

พุธ 14
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 15
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 16
ม.1 , ม.3 และม.4

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือปรับเปลี่ยนตามเหตุผลความจาเป็น
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4. การกาหนดจานวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน
โรงเรียนกาหนดจานวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน เพื่อควบคุมจานวนนักเรียนต่อห้องและเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพและทางสังคมระหว่างกัน โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้ องเรียนออกเป็น 2 ห้องเรียนโดยใช้ลาดับเลขที่
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งนักเรียน ตามตารางดังต่อไปนี้ ในกรณีวิชาเลือกเพิ่มเติม และวิชาเอกสายอักษรศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนแยกเรียนตามรายวิชาเอกของตน
4.1 นักเรียนโครงการ EPTS
ระดับชั้น(เลขที่)
ม.1/343 (1-17)
ม.1/343(18-35)
ม.1/353 (1-17)
ม.1/353(18-35)

สถานที่เรียน
350
351
352
353

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.3/341 (1-17)
ม.3/341(18-35)
ม.3/342 (1-17)
ม.3/342(18-34)

สถานที่เรียน
340
341
342
343

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.4/330 (1-12)
ม.4/330(13-25)
ม.4/331 (1-12)
ม.4/331(13-24)

สถานที่เรียน
330
331
511
513

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.2/351 (1-17)
ม.2/351(18-34)
ม.2/352 (1-17)
ม.2/352(18-34)

สถานที่เรียน
350
351
352
353

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.5/340 (1-15)
ม.5/340(16-26)
ม.5/350 (1-12)
ม.5/350(13-24)

สถานที่เรียน
340
341
342
343

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.6/511 (1-13)
ม.6/511(14-27)
ม.6/513 (1-18)
ม.6/513(19-26)

สถานที่เรียน
511
513
330
331
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4.2 นักเรียนภาคปกติ
ระดับชั้น(เลขที่)
ม.1/536 (1-25)
ม.1/536(26-50)
ม.1/541 (1-25)
ม.1/541(26-50)
ม.1/542 (1-25)
ม.1/542(26-50)
ม.1/543 (1-25)
ม.1/543(26-50)
ม.1/544 (1-25)
ม.1/544(26-50)
ม.1/545 (1-25)
ม.1/545(26-50)
ม.1/546 (1-25)
ม.1/546(26-50)

สถานที่เรียน
421
422
541
542
543
544
545
546
521
522
523
524
525
526

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.3/421 (1-25)
ม.3/421(26-49)
ม.3/441 (1-25)
ม.3/441(26-50)
ม.3/442 (1-25)
ม.3/442(26-50)
ม.3/443 (1-25)
ม.3/443(26-49)
ม.3/444 (1-25)
ม.3/444(26-50)
ม.3/445 (1-25)
ม.3/445(26-50)
ม.3/446 (1-25)
ม.3/446(26-49)

สถานที่เรียน
441
442
443
444
445
446
164
182
183
184
191
192
193
194

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.4/131 (1-20)
ม.4/131(21-40)
ม.4/133 (1-20)
ม.4/133(21-40)
ม.4/134 (1-20)
ม.4/134(21-40)
ม.4/141 (1-20)
ม.4/141(21-39)
ม.4/142 (1-20)
ม.4/142(21-40)
ม.4/143 (1-20)
ม.4/143(21-40)
ม.4/144 (1-20)
ม.4/144(21-40)

สถานที่เรียน
131
133
134
141
142
143
144
151
152
153
154
161
162
163

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.2/422 (1-25)
ม.2/422(26-50)
ม.2/521 (1-25)
ม.2/521(26-50)
ม.2/522 (1-25)
ม.2/522(26-49)
ม.2/523 (1-25)
ม.2/523(26-50)
ม.2/524 (1-25)
ม.2/524(26-50)
ม.2/525 (1-25)
ม.2/525(26-50)
ม.2/526 (1-25)
ม.2/526(26-49)

สถานที่เรียน
421
422
541
542
543
544
545
546
521
522
523
524
525
526

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.5/151 (1-20)
ม.5/151(21-40)
ม.5/152 (1-20)
ม.5/152(21-37)
ม.5/153 (1-20)
ม.5/153(21-36)
ม.5/154 (1-20)
ม.5/154(21-39)
ม.5/161 (1-20)
ม.5/161(21-40)
ม.5/162 (1-20)
ม.5/162(21-40)
ม.5/163 (1-21)
ม.5/163(22-42)

สถานที่เรียน
131
133
134
141
142
143
144
151
152
153
154
161
162
163

ระดับชั้น(เลขที่)
ม.6/182 (1-18)
ม.6/182(19-35)
ม.6/183 (1-18)
ม.6/183(19-35)
ม.6/184 (1-18)
ม.6/184(19-36)
ม.6/191 (1-16)
ม.6/191(17-32)
ม.6/192 (1-16)
ม.6/192(17-31)
ม.6/193 (1-16)
ม.6/193(17-33)
ม.6/194 (1-16)
ม.6/194(17-32)

สถานที่เรียน
441
442
443
444
445
446
191
192
193
194
182
183
184
164
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5. รูปแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยสลับระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน และการเรียนออนไลน์ตามการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ในแต่ละวัน โดยในวันที่มาเรียนจะ
จั ดการเรี ย นรู้ ในชั้น เรีย น เน้ น การทากิจ กรรม การปฏิบัติการ การทาแบบฝึ กหั ด /ใบงาน การถาม-ตอบ การ
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันในบทเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ ส่วนในวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนจะ
ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ เน้นการเรียนรู้ทางทฤษฎี การเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารของ G Suite
for Education ใน Google Classroom ของอาจารย์ประจาวิชา การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และ
แหล่งเรียนรู้ที่อาจารย์ประจาวิชาแนะนา การทาการบ้านและงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม นักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 มาโรงเรียน จะเรียนในชั้นเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ ตามตารางการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวันพุธ ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม นักเรียน
ชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 ไม่มาโรงเรียน จะเรียนออนไลน์ ตามตารางการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวันพฤหัสบดี
(ซึ่งจะมีการนัดหมายเวลาและรูปแบบการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาในลาดับต่อไป) และในวันศุกร์ที่ 3
กรกฎาคม นักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 จะมาโรงเรียนซึ่งจะเรียนในชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามตารางการ
จัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวั นศุกร์ สลับกันไปเรื่อย ๆ (ทั้งนี้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์และวัน
สาคัญของชาติ จะไม่มีการเรียนออนไลน์ แต่อาจเรียนรู้จากการทาการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมาย)
พุธ 1
พฤหัสบดี 2
ศุกร์ 3
ม.1 , ม.3 และม.4
(เรียนออนไลน์)
ม.1 , ม.3 และม.4
จันทร์ 6
หยุด

อังคาร 7
หยุด

พุธ 8
(เรียนออนไลน์)

พฤหัสบดี 9
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 10
(เรียนออนไลน์)

จันทร์ 13
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 14
(เรียนออนไลน์)

พุธ 15
ม.1 , ม.3 และม.4

พฤหัสบดี 16
(เรียนออนไลน์)

ศุกร์ 17
ม.1 , ม.3 และม.4

จันทร์ 20
(เรียนออนไลน์)

อังคาร 21
ม.1 , ม.3 และม.4

พุธ 22
(เรียนออนไลน์)

พฤหัสบดี 23
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 24
(เรียนออนไลน์)

จันทร์ 27
ม.1 , ม.3 และม.4

อังคาร 28
หยุด

พุธ 29
(เรียนออนไลน์)

พฤหัสบดี 30
ม.1 , ม.3 และม.4

ศุกร์ 31
(เรียนออนไลน์)
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ในทานองเดียวกันวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม นักเรียนชั้น ม.2 ม.5 และ ม.6 มาโรงเรียน จะเรียนในชั้น
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามตารางการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
นักเรียนชั้น ม.2 ม.5 และ ม.6 ไม่มาโรงเรียน จะเรียนออนไลน์ตามตารางการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวัน
ศุกร์ (ซึ่งจะมีการนัดหมายเวลาและรูปแบบการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาในลาดับต่อไป) และในวันพุธที่
8 กรกฎาคม (สัปดาห์ถัดไป) นักเรียนชั้น ม.2 ม.5 และ ม.6 จะมาโรงเรียนซึ่งจะเรียนในชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ตามตารางการจัดการเรียนรู้ (ตารางสอน) ของวันพุธ สลับกันไปเรื่อย ๆ (ทั้งนี้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์และวันสาคัญของชาติ จะไม่มีการเรียนออนไลน์ แต่อาจเรียนรู้จากการทาการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมาย)
พุธ 1
พฤหัสบดี 2
ศุกร์ 3
(เรียนออนไลน์)
ม.2 , ม.5 และม.6
(เรียนออนไลน์)
จันทร์ 6
หยุด

อังคาร 7
หยุด

พุธ 8
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 9
(เรียนออนไลน์)

ศุกร์ 10
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 13
(เรียนออนไลน์)

อังคาร 14
ม.2 , ม.5 และม.6

พุธ 15
(เรียนออนไลน์)

พฤหัสบดี 16
ม.2 , ม.5 และม.6

ศุกร์ 17
(เรียนออนไลน์)

จันทร์ 20
ม.2 , ม.5 และม.6

อังคาร 21
(เรียนออนไลน์)

พุธ 22
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 23
(เรียนออนไลน์)

ศุกร์ 24
ม.2 , ม.5 และม.6

จันทร์ 27
(เรียนออนไลน์)

อังคาร 28
หยุด

พุธ 29
ม.2 , ม.5 และม.6

พฤหัสบดี 30
(เรียนออนไลน์)

ศุกร์ 31
ม.2 , ม.5 และม.6

6. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
6.1 บุคลากรของโรงเรียน นิสิตและนักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายหรือ
ตรวจวัดอาการไข้ กรณีที่มีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่อาคารเรียน หรือกรณีตรวจวัด
อาการไข้แล้วพบว่า มีอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด รวมทั้งมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศที่
มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่อาคารเรียน และงดมาโรงเรียน รวมทั้ง
จะต้องรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ทเี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
ยกเว้นกรณีรับ-ส่งนักเรียนหน้าบริเวณประตู
โรงเรียน ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นและได้รับการอนุญาตให้สามารถเข้ามาในโรงเรียนได้ จาเป็นต้องผ่าน
จุดคัดกรองตามมาตราการข้างต้น
6.2 ผู้เข้ามาภายในโรงเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สะอาดและมีมาตรฐานตลอดเวลา ตาม
เหตุผลความจาเป็น ทั้งนี้สาหรับบุคลากรของโรงเรียน นิสิตและนักเรียนจะได้รับหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จาก
โรงเรียน โดยการสนับสนุนจากโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
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โดยนักเรียนสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษ แบบผ้าหรือหน้ากากกรองฝุ่นที่สะอาดและมีมาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม
6.3 โรงเรียนมีจุดบริการเจลแอลกอฮออล์สาหรับล้างมือ ณ บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และนักเรียน
ควรหมั่นทาความสะอาดโดยการล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยเจลแอกอฮอล์ สบู่หรือเจลล้างมือ
6.4 โรงเรียนจากัดจานวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน เพื่อควบคุมจานวนนักเรียนต่อห้องและเว้นระยะ
ห่างทางกายภาพและทางสังคมระหว่างกัน ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนด จึงขอความร่วมมือจาก
นักเรียนในการหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันในห้องเรียนเกินจานวนที่กาหนด และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยง
การสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและเน้นความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นสาคัญ
6.5 โรงเรียนจัดโต๊ะและที่นั่งไว้ในห้องเรียน โรงอาหาร และพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน ตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ราชการกาหนด ขอความร่วมมือนั่งเว้นระยะห่างกันและอย่าเคลื่อนย้ายโต๊ะ-เก้าอี้ ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากโรงเรียนหรืออาจารย์ผู้สอนตามเหตุผลความจาเป็น
6.6 โรงเรียนมีการติดป้ายและสติกเกอร์ที่โต๊ะ-เก้าอี้ หรือที่นั่งบริเวณต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางเดิน ลิฟต์
และบันได เพื่อเว้นระยะห่างทางกายภาพและระยะทางสังคม จึงขอความร่วมมือจากนักเรียนในการปฏิบัติตาม
คาแนะนาจากป้ายและสติกเกอร์ต่าง ๆ
6.7 โรงเรียนกาหนดพื้นที่การใช้โรงอาหารสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และปรับเวลาพักกลางวันในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งโรงเรียนได้จัด
บุคลากร รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลอุปกรณ์รับประทานอาหารและการเติมเครื่องปรุงรส
ต่าง ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้รับการตรวจวัดและผ่านการคัดกรอง ตลอดจนมีอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อ จึงขอความร่วมมือนักเรียนปฏิบัติตามข้อกาหนดและคาแนะนาโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้นักเรียนสามารถนาอุปกรณ์การรับประทานอาหารส่วนตัวมาโรงเรียนได้ เช่น ช้อน-ส้อม แก้วน้า
โดยหลังการใช้งานต้องดูแลทาความสะอาดด้วยตนเอง และเก็บรักษาให้ถูกต้องเหมาะสม
6.8 โรงเรียนมีการทาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้า อาคาร พื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ ในอาคารและบริเวณ
โดยรอบสม่าเสมอ
6.9 โรงเรียนงดใช้สนามกีฬา โรงฝึกพลศึกษา สนามหน้าอาคาร ในช่วงก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียน
และช่วงพักกลางวันในการรวมกลุ่มเล่นกีฬาหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความแออัดหรือมีความเสี่ยงต่อการติดโรค
และการแพร่กระจายเชื้อ ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือในกรณีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเหตุผลความจาเป็น
โดยมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
6.10 โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบ เลื่อนกาหนดการและงดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล)
ผู้อานวยการ

