
 
ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

เรื่อง การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการจัดการเรยีนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ในรูปแบบ On-site และ Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด ออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓4) ประกาศ                    
ณ วันที ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถดำเนนิการเปิดภาคเรียนได้ และ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเต็มรูป 
(On-site) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาน้ัน เพื่อให้การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเปน็ไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีน  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

วันที่ ๒6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 
วันที ่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนแต่ละ
ห้องออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามเลขที่  ดังนี้ 1) กลุ่มเลขที่คี่ มาเรียน  
วันค่ี  2) กลุ่มเลขท่ีคู่ มาเรียนวันคู่ 

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ                
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ ดังนี้ 

๑. การมาโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน  
 ระยะท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษทุกระดับช้ัน  
 ระยะท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ทุกระดับช้ัน (ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1) 
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติท่ีโรงเรียน  
  2) นักเรียนห้องเรียนปกติ ทุกระดับชั้น ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่
โรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามเลขที่  ดังนี้  1) กลุ่มเลขที่ค่ีมาเรียนวันค่ี  2) กลุ่มเลขที่คู่มา
เรียนวันคู่ ซึ่งในวันที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรยีนให้นักเรยีนทบทวนความรู้หรือศึกษาใบความรู้และทำใบงานทีค่รูได้มอบหมาย
ไว้ก่อนล่วงหน้า (ON HAND) ณ ที่พักอาศัย 
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 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาตามปกติ 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ 
 ๒.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อมูลกิจกรรมส่วนบุคคล (Timeline) เพื ่อเฝ้าระวังตนเอง                     
ผู้ใกล้ชิด และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสอบสวนโรค 
 ๒.4 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาการบ่งชี้ว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) หรือ
เป็นผู้ที่สัมผัสเสีย่งสงูกบัผูต้ิดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แจ้งผู้บังคับบญัชาทันทีเพื่อเฝ้าระวังโรค สังเกตอาการ และให้
แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทราบโดยทันที 
 ๒.5 ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนได้ทบทวน หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในวันที่นักเรียนไม่มีตารางมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งอาจจัดทำเป็นเอกสารใน
รูปแบบ On Hand หรือ มอบหมายทาง Google Classroom   
 ๒.6 ครูผู้สอนต้องตรวจสอบรายช่ือและเลขที่นักเรียนที่เข้าเรียนทุกครั้ง โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่มีตาราง
มาเรียนที่โรงเรียน เข้าเรียน (ยกเว้นนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อประสานงานผู้ปกครอง 
 ๒.7 ครูผู ้สอนต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา นับเวลาเรียน วัดและประเมินผล รายงานการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
 ๒.8 ครูผู ้สอนต้องปฏิบัติการสอน ณ ห้องเรียนที ่กำหนดในตารางสอนเท่านั ้น หากมีความจำเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำการสอน จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุเหตุผลความจำเป็นและต้อง
ได้รับอนุญาตก่อน ส่วนการใช้ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์สื่อของกลุม่สาระการเรียนรู้ สามารถนำนักเรียนไปเรียนได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า แต่จะต้องจัดทำบันทึกการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีนักเรียนกลุ่มใด           
มาใช้ วัน และเวลาใด 
 ๒.9 ไม่มีการนัดหมายการสอบ หรือนัดส่งงาน หรือทำกิจกรรมใด ๆ  กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีตารางมาเรียนที่
โรงเรียน 
 ๒.10 ครูที่ปรึกษาต้องติดตาม และเฝ้าระวังนักเรียนอย่างเคร่งครัด  โดยรายงานการติดตามนักเรียนในการทำ
แบบประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai (TST) เป็นต้น 
 ๓. นักเรียน 
 ๓.๑  เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัวและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียน  
 ๓.2 นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ                 
แนวทาง 7 มาตรการเข้มข้น สำหรับสถานศึกษาไป-กลับ อย่างเคร่งครัด  
 3.3 น้ำดื ่มบรรจุขวดควรแยกเฉพาะตนเองและทำเครื ่องหมาย  หรือเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาใช้ และ                      
ทำสัญลักษณ์เพื่อไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น 
 3.4 นักเรียนต้องประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ 
 3.5 นักเรียนต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง และหากพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศา 
โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับนักเรียนไปพบแพทย์ 
 ๓.6 งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม  และกิจกรรมทุกประเภทภายในโรงเรียน  
 3.7 เมื่อสิ้นสุดการเรียนคาบสุดท้ายให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านทันที 
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 ๓.8 กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่านักเรียนมีความเสี่ยง เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วยหรือมีอาการป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งข้อมูลไปยังครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยนักเรียนต้อง
ติดตามการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 ๓.9 นักเรียนควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความประสงค์และความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน 
 3.10 ในวันที่ไม่มีตารางมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ให้ทบทวนบทเรียน ศึกษาใบความรู้ หรือทำใบงานและ
แบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายไว้ล่วงหน้า (On Hand) หรือทำงานที่ครูมอบหมายไว้ในโปรแกรม Google Classroom โดยไม่มี
การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในรูปแบบ Meeting หรือ Streaming 
 3.11 เพื่อเป็นการลดความแออัดและไม่เกิดความสับสนในการตรวจสอบการมาเรียนของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการเช็คช่ือเพื่อการนับเวลาเรียนของครูประจำวิชาแต่ละวิชา จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนกลุ่มเลขที่คู่มา
วันค่ี หรือ นักเรียนกลุ่มเลขที่คี่มาวันคู่ และไม่อนุญาตให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน หากตรวจพบโรงเรียนจะประสานงานให้
ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ 
  3.12 กรณีที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีความจำเป็นต้องนัดหมายให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ ในวันท่ีนักเรียนไม่มีตารางมาเรียนที่โรงเรียน จะต้องมีหนังสืออนุญาตท่ีลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
หรือผู้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร                     
ซึ่งนักเรียนจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตกับครูเวรหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียนและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 3.13 นักเรียนที่ประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai (TST) แล้วมีความเสี่ยงโรงเรียนจะทำการสุ่มตรวจ 
ATK  โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
 

 4. ผู้ปกครองนักเรียน 
 4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 4.2 ผู้ปกครองต้องประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ 
 4.3 จัดหาของใช้ส่วนตัว เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ช้อน-ส้อม ให้นักเรียน
อย่างเพียงพอในแต่ละวัน  
 4.4 หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 4.5 ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลการเรียนของนักเรียน 
 

 5. มาตรการหลัก มาตรการเสริมและคุมเข้ม 
 5.๑ ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการหลัก DMHT-RC ได้แก่ 
  ๑) เว้นระยะห่าง (Distancing) 
  ๒) สวมหน้ากาก (Mask wearing) 
  ๓) ล้างมือบ่อย ๆ (Hand washing) 
  ๔) คัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการ (Testing) 
  ๕) ลดการแออัด (Reducing) 
  ๖) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสร่วม (Cleaning) 
 5.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเสริม SSET-CQ ได้แก่ 
  ๑) ดูแลและรับผิดชอบตนเอง (Self-care) 
  ๒) ใช้ช้อนส่วนตัว (Spoon) 
  ๓) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ (Eating) 
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  ๔) ลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออก สถานที่ในแอปพลิเคชันไทยชนะ (Thai chana) 
  ๕) สำรวจบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง (Check) 
  ๖) กักกันตัวหากไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเช้ือโรค (Quarantine) 
 5.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องบันทึกผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลการตรวจหาเช้ือ 
Antigen Test Kit (ATK) และประวัติการรับวัคซีนลงใน School Pass  
 5.4 นักเรียนทุกคนต้องบันทึกผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) และประวัติการรับวัคซีนลงใน School Pass  
ส่งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษา 
 5.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ในการปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันประกอบด้วยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา  ผ่านจุดคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ   
 5.6 จัดสถานที่ภายในโรงเรียนโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
 5.7 จัดระบบการให้บริการจัดจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลัก
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ 
 5.8 จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส                  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา เช่น การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดพื้นที ่ส่วนรวม                 
ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 5.9 จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้น ในกรณีพบนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาการบ่งช้ีว่าได้รับเช้ือโรค เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเช้ือ 
หรือมีผลตรวจหาเช้ือ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวกและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
 5.10 กรณีพบนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาการบ่งช้ีว่าได้รับเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
หรือเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ โรงเรียนจะประกาศแจ้งปิดห้องเรียน สถานศึกษา และหยุดกิจกรรมทุกประเภท             
เพื่อทำความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียนเป็นเวลา ๑ - ๓ วัน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม 
 5.11 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-536-0017 ต่อ 104,105,108 
 

    ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารและประกาศของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

    จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป  
 

 ประกาศ ณ วันที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔          
 
 
 
 

 

(นายกรวิทย์  เลิศศิริโชติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 


