
    
ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

เรื่อง กําหนดการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ภาคเรียนท่ี 1  ป�การศึกษา 2565 

ภายใต สถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
................................................................  

ตาม ที ่ก ระทรวงศ ึกษ าธ ิก าร   ได �กํ าห นด ให �ส ถานศ ึกษ า ในส ังก ัด เต ร ีย มความพ ร �อม                
และเป$ดภาคเรียนที่ ๑ ป'การศึกษา 256๕ โดยจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับมาตรการป/องกัน    
การแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีกําหนดการเป$ด   
ภาคเรียนที ่ ๑ ป'การศึกษา 256๕ ในวันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เปGนต�นไป โดยเริ่ม         
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แบบสลับกลุ0มนักเรียน ต้ังแต0วันท่ี              
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาสถานการณXการแพร0ระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปGนหลัก และโรงเรียน       
สตรีวัดระฆังมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ภายใต�สถานการณ   
การแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ดังนี้  
  ข�อ ๑ รูปแบบและแนวทางบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)      
                  ภายใต�สถานการณ การแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
  ข�อ ๒ การนับเวลาเรียน  

ข�อ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู�  
ข�อ ๔ บทบาทของครูผู�สอน ครูท่ีปรึกษา นักเรียน และผู�ปกครองในช"วงท่ีมีการจัดการเรียนการสอน    

                  แบบผสมผสาน (Hybrid Learning)     
ข อ ๑ รูปแบบและแนวทางบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)     
        ภายใต สถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)    
          โรงเรียนสตรีวัดระฆังได�จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต�สถานการณ การแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน�ากลุ"มสาระการเรียนรู� หัวหน�าระดับชั้นโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยได�วาง
แนวทางไว� ดังนี้  
       การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)   

โดยใช/วิธีการสลับกลุ5มมาเรียน แบบแบ5งนักเรียนในห/องเรียนเป8น ๒ กลุ5ม (กลุ5ม A และกลุ5ม B)  
       On-site ร/อยละ ๕๐ - Online ร/อยละ ๕๐  
       จัดการเรียนการสอนโดยใช�ตารางเรียนปกติของโรงเรียนสลับกันใน ๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติในโรงเรียน (On-site)  โดยเว�นระยะห0างทางสังคม 
(Social Distancing) เพ่ือให�ครูประจําวิชาได�สอนองคXความรู� ติดตามผลการเรียนรู� ติดตามภาระงาน                    
สอบเก็บคะแนน ฝaกภาคปฏิบัติ หรือสรุปบทเรียน ให�ครบตามตัวชี้วัดรายวิชา  
           ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนออนไลนI (Online) โรงเรียนมอบหมายให�ครูผู�สอนจัดการเรียน 

-/การสอน... 

  



 
 

การสอนออนไลนXด�วยเครื่องมือเทคโนโลยีโดยตรงจากครูผู�สอน โดยใช� Google Classroom เปGนช0องทางหลัก 
หรือใช�ช0องทางออนไลนXอ่ืนๆ ในการบันทึกไฟลXวีดิโอการสอน ภาพและเสียงไว�ล0วงหน�า มอบหมายภาระงาน                       
ตอบคําถามผ0านทาง Google Classroom เปGนช0องทางหลัก หรือใช�ช0องทางออนไลนXอ่ืนๆ  โดยใช�ตารางเรียน
ปกติของโรงเรียนเช0นเดียวกันกับตารางเข�าชั้นเรียนปกติในโรงเรียน 
             ท้ังนี้ในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติให�ครูผู�สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือเลือกสาระการเรียนรู�ท่ี
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนX และลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต0อการแพร0ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีท่ีนักเรียนไม0สามารถเข�าเรียนผ0านระบบออนไลนXได� 
ให�ครูผู�สอนกําหนดภาระงานและมอบหมายให�นักเรียนส0งในวันและเวลาท่ีครูประจําวิชาตกลงกับนักเรียน                   

๑.๒.๑  โปรแกรมคอมพิวเตอรIท่ีใช/ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนI                            
  การจัดการเรียนการสอนออนไลนXของโรงเรียนสตรีวัดระฆังใช�ได�กับอุปกรณXโทรศัพทXมือถือ สมารXทโฟน 
(Smartphone) แทบเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอรXโน�ตบุkค (Notebook) และคอมพิวเตอรXต้ังโตkะ โดยใช�โปรแกรม 
ดังนี้ 
  ๑) ใช� Google Classroom ในการศึกษาบทเรียนระหว0างครูผู�สอน และนักเรียน                            
                    ในกิจกรรม ต0อไปนี้  

- ส0งเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู� ใบงาน ตอบข�อซักถามจากครูถึงนักเรียน  
- ส0งชิ้นงาน ใบงาน ตอบข�อซักถาม ข�อสงสัยหลังการเรียนการสอน  
- ส0ง Link ท่ีใช�สําหรับการสอนผ0าน Zoom หรือ Google Meet ตามคาบเรียนใน 
  ตารางสอนท่ีมีการนัดหมายกับผู�เรียนเพ่ือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
  การเข�าเยี่ยมชั้นเรียน 

๒) ใช�โปรแกรม Google Meet, Zoom หรือช0องทางอ่ืนๆ ในการแนะนําบทเรียน 
                    องคXความรู�เพ่ิมเติม และรับทราบปrญหาอุปสรรคต0างๆ   

- จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน/สอน โดยครูเปGนผู�สอน ประกอบสื่อการเรียน  
  การสอนประเภทต0างๆ  
- นักเรียนเข�าเรียนตามตารางเรียน ซักถามข�อสงสัยขณะเรียน  

๑.๒.๒ วิธีการแบ5งช้ันเรียน แบบแบ0งนักเรียนในห�องเรียนเปGน ๒ กลุ0ม (กลุ0ม  A และ กลุ0ม B)  
On-site ร�อยละ ๕๐ - Online ร�อยละ ๕๐  คือ 

             - กลุ0มท่ี A   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี ๑ – ๖ รวมจํานวน ๘87 คน 
             - กลุ0มท่ี B   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี ๑ – ๖ รวมจํานวน 888 คน 

ท้ังนี้ การแบ0งนักเรียนเปGน ๒ กลุ0ม เข�าชั้นเรียนปกติในโรงเรียนเพียงร�อยละ ๕๐ ห�องเรียน    
ละ ๒๐ – ๒๓ คน (ประมาณครึ่งห�อง) เนื่องจากโรงเรียนมีข�อจํากัดในเรื่องการใช�โรงอาหารของนักเรียนท่ีต�อง
จัดให�เว�นระยะห0างทางสังคม (Social Distancing)   
          ๑.๒.๓ การลงทะเบียนเข/าเรียนในแต5ละรายวิชาตามตารางเรียน                                  

     นักเรียนจะต�องลงทะเบียนทุกครั้งท่ีเข�าเรียนแต0ละรายวิชาตามตารางเรียนโดยผ0าน 
เว็บไซตXโรงเรียนสตรีวัดระฆัง www.sr.ac.th และห�องเรียนออนไลนX Digital Education Learning Center 
ผ0านเว็บไซตX https://sites.google.com/sr.ac.th/srteacheronline/                   

๑.๒.๔ การทดสอบเก็บคะแนนก5อนเรียนและหลังเรียน   
         นักเรียนจะต�องทําแบบทดสอบก0อนเรียนและหลังเรียนหรือภาระงานตามท่ีครูผู�สอนมอบหมาย  

-/ข/อ ๒… 
 
 



 
 

ข/อ ๒ การนับเวลาเรียน 
ให�นับเวลาเรียนของแต0ละวิชาจากจํานวนชั่วโมงท่ีเรียนออนไลนXตามตารางการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และกิจกรรมท่ีมีการระบุไว�อย0างชัดเจนในกําหนดการสอนของแต0ละ
รายวิชาหรืองานใดๆ ท่ีมอบหมายภาระงาน ให�นับเปGนเวลาเรียนได� นักเรียนต�องมี เวลาเรียนไม0น�อยกว0า                 
ร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน หรืออยู0ในดุลยพินิจของหัวหน�า
สถานศึกษา  
ข/อ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู/  

กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ให�เปGนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) โดยให�ครูผู�สอนกําหนดหลักเกณฑXการให�คะแนนต0างๆ อย0างชัดเจน และแจ�งนักเรียน   
และผู�ปกครองทราบ    

๓.๑   คะแนนเก็บระหว5างภาคเรียน         จํานวน  ๘๐  คะแนน 
 ๓.๑.๑  การทดสอบ การส0งแบบฝaกหัดหรือชิ้นงาน/ใบงาน จํานวน   ๖๐  คะแนน 
 ๓.๑.๒  คะแนนสอบระหว0างภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จํานวน  ๒๐  คะแนน 
๓.๒ คะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๕ จํานวน ๒๐  คะแนน 
 คะแนนรวมท้ังหมด จํานวน ๑๐๐  คะแนน 
 เกณฑIการกําหนดระดับผลการเรียน ๘ ระดับ ดังนี้ 
 คะแนน   ๘๐-๑๐๐ ระดับผลการเรียน ๔.๐ 
 คะแนน   ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนน   ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ 
 คะแนน   ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
 คะแนน   ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ 
 คะแนน   ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนน   ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ 
 คะแนน   ๐-๔๙ ระดับผลการเรียน ๐  

ข/อ ๔ บทบาทของครูผู/สอน ครูท่ีปรึกษานักเรียนและผู/ปกครองในช5วงท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
        แบบผสมผสาน (Hybrid Learning)      
  ๔.๑ บทบาทของครูผู/สอน        
  ๔.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน  

๑) จัดการเรียนการสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
             ๒) มอบหมายภาระงานให�สอดคล�องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� โดยคํานึงถึงความเหมาะสม               
ของภาระงาน/ชิ้นงานกับคะแนน 
             ๓) ดําเนินการเก็บคะแนนตามภาระงาน/ชิ้นงานท่ีได�แจ�งข�อมูลในท่ีประชุมบูรณาการภาระงาน/
ชิ้นงานร0วมกับรายวิชาอ่ืนๆ ในแต0ละระดับชั้น  
                ๔) ประสานงานร0วมกับครูท่ีปรึกษาในกรณีท่ีนักเรียนไม0เข�าเรียน  

๔.๑.๒ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู�        
เม่ือครูผู�สอนดําเนินการสอนเสร็จสิ้น ขอให�บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู�  โดยกําหนดให�หัวหน�า

กลุ0มสาระการเรียนรู�เปGนผู�นิเทศติดตาม และรายงานฝ�ายบริหารตามลําดับ 
-/๔.๑.๓ การจัดหาสื่อ... 



 
 

๔.๑.๓ การจัดหาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู� และแหล0งเรียนรู�  
                ๑) หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู�  

      ๒) ใบงาน  
      ๓) สื่อวิดีทัศนXท่ีครูผู�สอนผลิตข้ึนเอง หรือจากแหล0งเรียนรู�ต0างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหา 

                    สาระในแต0ละรายวิชา  
          ๔.๒ บทบาทของครูท่ีปรึกษา  
          ๔.๒.๑ ประสานงานแจ�งผู�ปกครอง กรณีท่ีมีนักเรียนไม0เข�าเรียนในรายวิชาต0างๆ ในกรณีท่ีนักเรียนมี 
                   ความจําเปGนไม0สามารถเข�าเรียนได� ให�ดําเนินการดังนี้                  
                   ๑) ติดตาม นัดหมายให�นักเรียนมารับงานท่ีโรงเรียน  
                   ๒) เยี่ยมบ�านและมอบภาระงานท่ีได�รับมอบหมายในแต0ละรายวิชา 
          ๔.๒.๒ สื่อสารกับนักเรียนและผู�ปกครองให�เข�าใจถึงความสําคัญและความจําเปGนสําหรับการเรียน   
                   การสอนผ0านรูปแบบออนไลนX  ในสถานการณXการแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                   โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

๔.๓ บทบาทของนักเรียน  
๔.๓.๑ เข�าเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
๔.๓.๒ ทํางานตามภาระงาน ท่ีครูผู�สอนมอบหมาย และส0งงานตามเวลาและช0องทางท่ีกําหนด  
อย0างครบถ�วน  เนื่องจากเปGนส0วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน และนับเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ    

  ๔.๔ บทบาทของผู/ปกครอง 
๔.๔.๑ กํากับ ติดตามการเข�าเรียนของนักเรียนตามตารางการจัดการเรียนรู�ท่ีโรงเรียนกําหนด  
๔.๔.๒ ติดตามการทํางานตามภาระงานของนักเรียน และการส0งงานของนักเรียนในรายวิชาต0างๆ  

 ๔.๔.๓ หากพบปrญหาเก่ียวกับการเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                              
                    (Hybrid Learning) ของนักเรียน ให�ติดต0อประสานงานกับครูท่ีปรึกษาโดยตรง  
                    เพ่ือดําเนินการช0วยเหลือ/แก�ไขปrญหาท่ีเกิดข้ึนได�ทันที 
 ข/อ ๕  การเตรียมความพร/อมของโรงเรียน นักเรียน และผู/ปกครอง          
         ๕.๑ การเตรียมความพร/อมของโรงเรียน   
         ๕.๑.๑ ประชุมเพ่ือวางแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังภายใต�     
                  สถานการณXการแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
         ๕.๑.๒ ประกาศแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังภายใต� 
                  สถานการณXการแพร0ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)        
         ๕.๑.๓ สํารวจความพร�อมของนักเรียนในด�านอุปกรณX  และสัญญาณอินเทอรXเน็ต โดยนักเรียนแจ�งผ0าน 
                  ทางคุณครูท่ีปรึกษา ผ0านทาง Line และ Google forms  
         ๕.๑.๔ ให�ครูผู�สอนเตรียมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
         ๕.๑.๕ ให�ครูท่ีปรึกษาสื่อสารกับผู�ปกครองและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
                  ผสมผสาน (Hybrid Learning)              
          ๕.๑.๖ สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน เปGนระยะๆ อย0างต0อเนื่อง    
 

        -/๕.๒ การเตรียมความพร/อม... 
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