ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง กําหนดการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
ภายใตสถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
................................................................
ตาม ที ่ก ระท รวงศึก ษ าธิก าร ไดกํ า ห น ด ให ส ถาน ศึก ษ าใน สัง กัด เตรีย มค วาม พ รอ ม
และเป$ด ภาคเรีย นที่ ๑ ป'ก ารศึกษา 256๕ โดยจัด การเรีย นการสอนใหสอดคลองกับ มาตรการป/อ งกัน
การแพร0ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) โรงเรีย นสตรีวัดระฆังมีกําหนดการเป$ด
ภาคเรีย นที ่ ๑ ป'ก ารศึก ษา 256๕ ในวั น อั งคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปG น ตนไป โดยเริ่ ม
การจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แบบสลั บ กลุ0 ม นั ก เรี ย น ตั้ ง แต0 วั น ที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่ อพิ จารณาสถานการณX การแพร0ร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-๑๙) โดยคํ า นึ งถึ งความปลอดภั ย เปG น หลั ก และโรงเรีย น
สตรีวัด ระฆังมีแนวทางการจัด การเรีย นการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ภายใตสถานการณ
การแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้
ขอ ๑ รูปแบบและแนวทางบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
ภายใตสถานการณการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ขอ ๒ การนับเวลาเรียน
ขอ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอ ๔ บทบาทของครูผูสอน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผูปกครองในช"วงที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
ขอ ๑ รูปแบบและแนวทางบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
ภายใตสถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โรงเรียนสตรีวัดระฆังไดจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ภายใตสถานการณการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหนากลุ"มสาระการเรียนรู หัวหนาระดับชั้นโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยไดวาง
แนวทางไว ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
โดยใช/วิธีการสลับกลุ5มมาเรียน แบบแบ5งนักเรียนในห/องเรียนเป8น ๒ กลุ5ม (กลุ5ม A และกลุ5ม B)
On-site ร/อยละ ๕๐ - Online ร/อยละ ๕๐
จัดการเรียนการสอนโดยใชตารางเรียนปกติของโรงเรียนสลับกันใน ๒ แนวทาง ดังนี้
๑.๑ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียน (On-site) โดยเวนระยะห0างทางสังคม
(Social Distancing) เพื่ อ ใหครู ป ระจํ า วิ ช าไดสอนองคX ค วามรู ติ ด ตามผลการเรี ย นรู ติ ด ตามภาระงาน
สอบเก็บคะแนน ฝaกภาคปฏิบัติ หรือสรุปบทเรียน ใหครบตามตัวชี้วัดรายวิชา
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนออนไลนI (Online) โรงเรียนมอบหมายใหครูผูสอนจัดการเรียน
-/การสอน...

การสอนออนไลนXดวยเครื่องมือเทคโนโลยีโดยตรงจากครูผูสอน โดยใช Google Classroom เปGนช0องทางหลัก
หรือใชช0องทางออนไลนXอื่นๆ ในการบันทึกไฟลXวีดิโอการสอน ภาพและเสียงไวล0วงหนา มอบหมายภาระงาน
ตอบคําถามผ0านทาง Google Classroom เปGนช0องทางหลัก หรือใชช0องทางออนไลนXอื่นๆ โดยใชตารางเรียน
ปกติของโรงเรียนเช0นเดียวกันกับตารางเขาชั้นเรียนปกติในโรงเรียน
ทั้งนี้ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติใหครูผูสอนปรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือเลือกสาระการเรียนรูที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนX และลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต0อการแพร0ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่นักเรียนไม0สามารถเขาเรียนผ0านระบบออนไลนXได
ใหครูผูสอนกําหนดภาระงานและมอบหมายใหนักเรียนส0งในวันและเวลาที่ครูประจําวิชาตกลงกับนักเรียน
๑.๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอรIที่ใช/ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนI
การจัดการเรียนการสอนออนไลนXของโรงเรียนสตรีวัดระฆังใชไดกับอุปกรณXโทรศัพทXมือถือ สมารXทโฟน
(Smartphone) แทบเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอรXโนตบุkค (Notebook) และคอมพิวเตอรXตั้งโตkะ โดยใชโปรแกรม
ดังนี้
๑) ใช Google Classroom ในการศึกษาบทเรียนระหว0างครูผูสอน และนักเรียน
ในกิจกรรม ต0อไปนี้
- ส0งเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู ใบงาน ตอบขอซักถามจากครูถึงนักเรียน
- ส0งชิ้นงาน ใบงาน ตอบขอซักถาม ขอสงสัยหลังการเรียนการสอน
- ส0ง Link ที่ใชสําหรับการสอนผ0าน Zoom หรือ Google Meet ตามคาบเรียนใน
ตารางสอนที่มีการนัดหมายกับผูเรียนเพื่อการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
การเขาเยี่ยมชั้นเรียน
๒) ใชโปรแกรม Google Meet, Zoom หรือช0องทางอื่นๆ ในการแนะนําบทเรียน
องคXความรูเพิ่มเติม และรับทราบปrญหาอุปสรรคต0างๆ
- จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน/สอน โดยครูเปGนผูสอน ประกอบสื่อการเรียน
การสอนประเภทต0างๆ
- นักเรียนเขาเรียนตามตารางเรียน ซักถามขอสงสัยขณะเรียน
๑.๒.๒ วิธีการแบ5งชั้นเรียน แบบแบ0งนักเรียนในหองเรียนเปGน ๒ กลุ0ม (กลุ0ม A และ กลุ0ม B)
On-site รอยละ ๕๐ - Online รอยละ ๕๐ คือ
- กลุ0มที่ A นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑ – ๖ รวมจํานวน ๘87 คน
- กลุ0มที่ B นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ ๑ – ๖ รวมจํานวน 888 คน
ทั้งนี้ การแบ0งนักเรียนเปGน ๒ กลุ0ม เขาชั้นเรียนปกติในโรงเรียนเพียงรอยละ ๕๐ หองเรียน
ละ ๒๐ – ๒๓ คน (ประมาณครึ่งหอง) เนื่องจากโรงเรียนมีขอจํากัดในเรื่องการใชโรงอาหารของนักเรียนที่ตอง
จัดใหเวนระยะห0างทางสังคม (Social Distancing)
๑.๒.๓ การลงทะเบียนเข/าเรียนในแต5ละรายวิชาตามตารางเรียน
นักเรียนจะตองลงทะเบียนทุกครั้งที่เขาเรียนแต0ละรายวิชาตามตารางเรียนโดยผ0าน
เว็บไซตXโรงเรียนสตรีวัดระฆัง www.sr.ac.th และหองเรียนออนไลนX Digital Education Learning Center
ผ0านเว็บไซตX https://sites.google.com/sr.ac.th/srteacheronline/
๑.๒.๔ การทดสอบเก็บคะแนนก5อนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบก0อนเรียนและหลังเรียนหรือภาระงานตามที่ครูผูสอนมอบหมาย
-/ข/อ ๒…

ข/อ ๒ การนับเวลาเรียน
ใหนับเวลาเรียนของแต0ละวิชาจากจํานวนชั่วโมงที่เรียนออนไลนXตามตารางการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และกิ จกรรมที่ มีการระบุ ไวอย0 างชั ดเจนในกํ าหนดการสอนของแต0ล ะ
รายวิช าหรืองานใดๆ ที่ มอบหมายภาระงาน ใหนั บ เปG น เวลาเรียนได นั กเรียนตองมี เวลาเรียนไม0น อยกว0า
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนรายวิชานั้น ๆ จึงจะมี สิทธิ์สอบปลายภาคเรียน หรืออยู0ในดุล ยพิ นิจของหัวหนา
สถานศึกษา
ข/อ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู/
กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหเปGนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๐) โดยใหครูผูสอนกําหนดหลักเกณฑXการใหคะแนนต0างๆ อย0างชัดเจน และแจงนักเรียน
และผูปกครองทราบ
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 คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕
จํานวน ๒๐ คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด
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 ครูที่ปรึกษานักเรียนและผู/ปกครองในช5วงที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
๔.๑ บทบาทของครูผู/สอน
๔.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน
๑) จัดการเรียนการสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
๒) มอบหมายภาระงานใหสอดคลองกั บ ตั ว ชี้ วัด /ผลการเรีย นรู โดยคํ านึ งถึ งความเหมาะสม
ของภาระงาน/ชิ้นงานกับคะแนน
๓) ดําเนินการเก็บคะแนนตามภาระงาน/ชิ้นงานที่ไดแจงขอมูลในที่ประชุมบูรณาการภาระงาน/
ชิ้นงานร0วมกับรายวิชาอื่นๆ ในแต0ละระดับชั้น
๔) ประสานงานร0วมกับครูที่ปรึกษาในกรณีที่นักเรียนไม0เขาเรียน
๔.๑.๒ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู
เมื่อครูผูสอนดําเนินการสอนเสร็จสิ้น ขอใหบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดใหหัวหนา
กลุ0มสาระการเรียนรูเปGนผูนิเทศติดตาม และรายงานฝ…ายบริหารตามลําดับ
-/๔.๑.๓ การจัดหาสื่อ...

๔.๑.๓ การจัดหาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู และแหล0งเรียนรู
๑) หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู
๒) ใบงาน
๓) สื่อวิดีทัศนXที่ครูผูสอนผลิตขึ้นเอง หรือจากแหล0งเรียนรูต0างๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
สาระในแต0ละรายวิชา
๔.๒ บทบาทของครูที่ปรึกษา
๔.๒.๑ ประสานงานแจงผูปกครอง กรณีที่มีนักเรียนไม0เขาเรียนในรายวิชาต0างๆ ในกรณีที่นักเรียนมี
ความจําเปGนไม0สามารถเขาเรียนได ใหดําเนินการดังนี้
๑) ติดตาม นัดหมายใหนักเรียนมารับงานที่โรงเรียน
๒) เยี่ยมบานและมอบภาระงานที่ไดรับมอบหมายในแต0ละรายวิชา
๔.๒.๒ สื่อสารกับนักเรียนและผูปกครองใหเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปGนสําหรับการเรียน
การสอนผ0านรูปแบบออนไลนX ในสถานการณXการแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๔.๓ บทบาทของนักเรียน
๔.๓.๑ เขาเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
๔.๓.๒ ทํางานตามภาระงาน ที่ครูผูสอนมอบหมาย และส0งงานตามเวลาและช0องทางที่กําหนด
อย0างครบถวน เนื่องจากเปGนส0วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน และนับเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ
๔.๔ บทบาทของผู/ปกครอง
๔.๔.๑ กํากับ ติดตามการเขาเรียนของนักเรียนตามตารางการจัดการเรียนรูที่โรงเรียนกําหนด
๔.๔.๒ ติดตามการทํางานตามภาระงานของนักเรียน และการส0งงานของนักเรียนในรายวิชาต0างๆ
๔.๔.๓ หากพบปrญหาเกี่ยวกับการเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
(Hybrid Learning) ของนักเรียน ใหติดต0อประสานงานกับครูที่ปรึกษาโดยตรง
เพื่อดําเนินการช0วยเหลือ/แกไขปrญหาที่เกิดขึ้นไดทันที
ข/อ ๕ การเตรียมความพร/อมของโรงเรียน นักเรียน และผู/ปกครอง
๕.๑ การเตรียมความพร/อมของโรงเรียน
๕.๑.๑ ประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังภายใต
สถานการณXการแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๕.๑.๒ ประกาศแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังภายใต
สถานการณXการแพร0ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๕.๑.๓ สํารวจความพรอมของนักเรียนในดานอุปกรณX และสัญญาณอินเทอรXเน็ต โดยนักเรียนแจงผ0าน
ทางคุณครูที่ปรึกษา ผ0านทาง Line และ Google forms
๕.๑.๔ ใหครูผูสอนเตรียมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
๕.๑.๕ ใหครูที่ปรึกษาสื่อสารกับผูปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning)
๕.๑.๖ สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน เปGนระยะๆ อย0างต0อเนื่อง
-/๕.๒ การเตรียมความพร/อม...

