
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
_______________________ 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัด และ
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งเพ่ือเป็นการร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคมใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อม และก าหนดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 

ข้อที่ 1 โรงเรียนจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ านวนนักเรียน 20-25 
คน/ห้องเรียน 

ข้อที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสลับกลุ่มนักเรียน จัดแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 นักเรียนล าดับเลขคี่ กลุ่มที่ 2 นักเรียนล าดับเลขคู่ สลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนครั้งละ 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ข้อที่ 3 ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
On-Site กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 ที่เรียนในห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online กับนักเรียนกลุ่มท่ี 2 
ที่เรียนที่บ้าน โดยมีการมอบหมายให้นักเรียนท าการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าใบงาน ใบกิจกรรมที่บ้าน   

ข้อที่ 4 ให้ครูผู้สอนปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แทนการสอบในห้องเรียน หรือการอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม โดยให้ปรับใช้วิธีการอ่ืน เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การท ารายงาน หรือ
การวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
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ข้อที่ 5 เกณฑ์การนับเวลาเรียน นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาเรียนใน

ชั้นเรียน โดยครูผู้สอนพิจารณาประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบด้วยวิธีอ่ืน 
เช่น การส่งงานตามก าหนดเวลา และคุณภาพของชิ้นงาน เป็นต้น 

ข้อที่ 6 การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต้องครอบคลุมและ
เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนด าเนินการสื่อสาร ชี้แจง และท าความ
เข้าใจกับนักเรียนถึงความจ าเป็นในการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

ข้อที่ 7 กรณีรายวิชาที่ต้องมีการฝึกทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือในสถานที่เฉพาะของการฝึก
ทักษะแล้วแต่กรณี ที่ไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ ให้ครูผู้สอนพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรัดกุม 

ข้อที่ 8 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม พร้อมคู่มือการเรียน
ออนไลน์ ตารางเรียนตามวัน และเวลาที่โรงเรียนก าหนด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.nmm.ac.th 

ข้อที่ 9 ให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ท่ีเป็นการรวมกันของ
คนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง 

ข้อที่ 10 การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย พร้อมท าสัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง เช่น การติดสติ๊กเกอร์ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม หากพบ
นักเรียนมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการจาม ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก ให้
นักเรียนหยุดเรียน และไปพบแพทย์โดยทันที 

ข้อที่ 11 โรงเรียนเปิดประตูด้านหน้าโรงเรียนให้ผ่านเข้าออกเพียงช่องทางเดียว คัดกรองผู้ผ่านเข้าออก 
และจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ  

ข้อที่ 12 ท าความสะอาดพ้ืนที่ของโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส านักงานด้วยน้ ายา่่าเชื้อ เปิด
ประตู หน้าต่างไว้ในช่วงกลางวันเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพ้ืนที่ และให้อากาศถ่ายเท 

ข้อที่ 13 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด หรือเป็นผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงทุกคน แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง โดยไม่ปิดบังแก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หรือครูที่ปรึกษา และต้องพัก
สังเกตอาการของตนเองอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน 

ข้อที่ 14 นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ 
Face Shield เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียน และตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 

ข้อที่ 15 งดหรือเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจ านวนมาก 
ข้อที่ 16 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นอย่างดี แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้ทราบอย่างทันท่วงที 
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ข้อที่ 17 จัดให้โรงเรียนเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาภายใน

โรงเรียน 
ข้อที่ 18 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมทุกคน ถือปฏิบัติตามความ

ในประกาศนี้ 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
(นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 


