รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกัน
ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาด
ตารางการมาเรียนสาหรับ นักเรียน On – site
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน

ระดับชั้น

จันทร์

ม.1/1-4

อังคาร

ม.2/1-3

พุธ

ม.3/1-3

พฤหัสบดี

ม.4/1-4

ศุกร์

ม.5/1-2 และ ม.6/1 -2

กลุ่ม
A
เลขคี่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคี่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคี่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคี่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคี่
(กลุ่มละ 25 คน)

กลุ่ม
B
เลขคู่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคู่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคู่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคู่
(กลุ่มละ 25 คน)
เลขคู่
(กลุ่มละ 25 คน)

อาคาร เรียน

จานวนห้อง

อาคาร 5 ชั้น 2 และชัน้ 3

8

อาคาร 5 ชั้น 2

6

อาคาร 5 ชั้น 2

6

อาคาร 5 ชั้น 2 และชัน้ 3

8

ม.5 อาคาร 2
ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2

8

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ม.ต้น)
กลุ่ม A
(ตารางสอน A1)
ม.1/1 – 2/1 – 3/1
กลุ่ม A
(ตารางสอน A3)
ม.1/3 – 2/3– 3/3

กลุ่ม B
(ตารางสอน B1)
ม.1/1 – 2/1 – 3/1
กลุ่ม B
(ตารางสอน B3)
ม.1/3 – 2/3– 3/3

กลุ่ม A
(ตารางสอน A2)
ม.1/2 – 2/2 – 3/2
กลุ่ม A
(ตารางสอน A4)
ม.1/4

กลุ่ม B
(ตารางสอน B2)
ม.1/2 – 2/2 – 3/2
กลุ่ม B
(ตารางสอน B4)
ม.1/4

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ม.ปลาย)
กลุ่ม A
(ตารางสอน A5)
ม.4/1 – 5/1 – 6/1
กลุ่ม A
(ตารางสอน A7)
ม.4/3 – 5/2 - 6/2

กลุ่ม B
(ตารางสอน B5)
ม.4/1 – 5/1 – 6/1
กลุ่ม B
(ตารางสอน B7)
ม.4/3 – 5/2 – 6/2

กลุ่ม A
(ตารางสอน A6)
ม.4/2
กลุ่ม A
(ตารางสอน A8)
ม.4/4

กลุ่ม B
(ตารางสอน B6)
ม.4/2
กลุ่ม B
(ตารางสอน B8)
ม.4/4

*** หมายเหตุ นอกเหนือจากวันที่นกั เรียน เรียนในห้องเรียน นักเรียนต้องเรียนออนไลน์เพิ่มเติม
ตามรายวิชาแจ้งกาหนดการเรียน ในแต่ละสัปดาห์ (หากคุณครูนัดหมาย)

ตารางสอน A1 (ม.1/1 – 2/1 – 3/1) เลขคี่
1
2
08.20 – 09.10
09. 10 – 10.00
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
การอ่าน
พื้นฐาน

*** วิชากลุม่ ทักษะ สลับเรียน 1สัปดาห์ /วิชา หรือเลือก บูรณาการ ร่วมกัน ***
3
4
5
6
7
10.00 – 10.50
10.50 – 11.40 11.40 – 12.30
12.30 – 13.20
13.20 – 14.10
วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
(ศิลปะ)

8
14.10 – 15.00
คอมพิวเตอร์

9
15.00 – 15.50
ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ตารางสอน B1 (ม.1/1 – 2/1 – 3/1) เลขคู่
ดนตรี /ศิลปะ
ภาษาไทย
การงาน /พละ
การอ่าน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม
(ศิลปะ)

คอมพิวเตอร์

ตารางสอน A2 (ม.1/2 – 2/2 – 3/2) เลขคี่
คอมพิวเตอร์
ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ภาษาไทย
การอ่าน

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ

ตารางสอน B2 (ม.1/2 – 2/2 – 3/2) เลขคู่
เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ

ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

พักกลางวัน

ภาษาไทย
การอ่าน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

พักกลางวัน

ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ภาษาไทย
การอ่าน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ

พักกลางวัน

คอมพิวเตอร์

ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ภาษาไทย
การอ่าน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

พักกลางวัน

เพิ่มเติม
(Math)

คอมพิวเตอร์

ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ภาษาไทย
การอ่าน

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สังคมศึกษา

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม
(Math)

คอมพิวเตอร์

ดนตรี /ศิลปะ
การงาน /พละ

ภาษาไทย
การอ่าน

ตารางสอน A3 (ม.1/3 – 2/3– 3/3) เลขคี่
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ
ตารางสอน B3 (ม.1/3 – 2/3– 3/3) เลขคู่
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ตารางสอน A4 ม.1/4 เลขคี่
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
ตารางสอน B4 ม.1/4 เลขคู่
คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

ตารางสอน A5 (ม.4/1 – 5/1 – 6/1) เลขคี่
1
2
08.20 – 09.10
09. 10 – 10.00
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ 4/1
ภาษาไทย 5/1

3
10.00 – 10.50

*** วิชากลุ่มทักษะ สลับเรียน 1สัปดาห์ /วิชา หรือเลือก บูรณาการ ร่วมกัน ***
6
7
8
9
12.30 – 13.20
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.00 – 15.50
ฟิสิกส์ /คณิตเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ 4/1/6/1
ชีววิทยา /เคมี
การงาน /ศิลปะ
4/1/5/1
ฟิสิกส์ + คณิตเพิ่ม 5/1
พลศึกษา

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

4
10.50 – 11.40
ภาษาไทย 4/1 /6/1
คอมพิวเตอร์ 5/1

5
11.40 – 12.30
พักกลางวัน

คอมพิวเตอร์ 4/1 /5/1
ภาษาอังกฤษ 6/1

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

พักกลางวัน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ 4/1/5/1
คอมพิวเตอร์ 6/1

ชีววิทยา /เคมี

การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์

พักกลางวัน

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

เพิ่มเติมกลุ่มเรียน
(ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

พักกลางวัน

คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา

เพิ่มเติมกลุ่มเรียน

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ 4/3
ภาษาไทย 5/2

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

ภาษาไทย 4/3/6/2

คอมพิวเตอร์ 4/3/ 5/2
อังกฤษ 6/2

สังคมศึกษาประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

คอมพิวเตอร์ 6/1

ฟิสิกส์ / คณิตเพิม่ เติม 6/1

ตารางสอน B5 (ม.4/1 – 5/1 – 6/1) เลขคู่
ฟิสิกส์ /คณิตเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ตารางสอน A6 ม.4/2 เลขคี่
การงาน /ศิลปะ
เพิ่มเติมกลุ่มเรียน
พลศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)
ตารางสอน B6 ม.4/2 เลขคู่
วิทยาศาสตร์
การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา
ตารางสอน A7 (ม.4/3 – 5/2 - 6/2) เลขคี่
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ 4/3/5/2
คอมพิวเตอร์ 6/2

(การงาน/สังคม)

คอมพิวเตอร์ 5/2

วิทยาศาสตร์ 6/2

ตารางสอน B7 (ม.4/3 – 5/2 - 6/2) เลขคู่
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 4/3 /5/2

เพิ่มเติมกลุ่มเรียน

วิทยาศาสตร์ 6/2

(การงาน/สังคม)

การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติมกลุ่มเรียน

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์ 4/3/5/2
คอมพิวเตอร์ 6/2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

พักกลางวัน

การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์

พักกลางวัน

เพิ่มเติมกลุ่มเรียน

การงาน /ศิลปะ
พลศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ตารางสอน A8 ม.4/4 เลขคี่
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

(วิทย์/พลศึกษา)

ตารางสอน B8 ม.4/4 เลขคู่
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(วิทย์/พลศึกษา)

***วิชา เพิ่มเติมตามกลุ่มเรียน ให้สอนตามแผนความถนัดของห้องเรียนนั้น/สลับสัปดาห์ละวิชา หรือจะสอนบูรณาการร่วมกัน ***

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
1. ก่อนเข้าโรงเรียนมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง
2. ให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามประกาศของโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างให้เป็นไปตาม
ประกาศอย่างเคร่งครัด
3. ก่อนเข้า-ออกห้องเรียนทุกครั้ง นักเรียนต้องใช้เจลแอลกฮอล์ ล้างมือก่อนเสมอ
4. หลั ง จากเรี ย นจบครบวั น นั ก เรี ย นต้ อ งท าความสะอาดห้ อ งเรี ย นเช็ ด ท าความสะอาดโต๊ ะ
และทาความสะอาดบริเวณหน้าห้องเรียน หรือพื้นผิวสัมผัสเช่น ราวบันได ประตู หรือพื้นที่อื่นๆ
5. การรับประทานอาหาร ใช้โรงอาหารของโรงเรียน และนั่งเว้นระยะห่าง นักเรียนนาอาหาร
มาทานเองจากบ้ า น ให้ นั่ ง รั บ ประทานในห้ อ งเรี ย น และท าความสะอาดให้ เ รี ย บร้ อ ยหลั ง
รับประทาน

ข้อตกลงในการปฏิบัตติ นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
รักษาระยะห่างทีป่ ลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
2. ไม่สัมผัสตา จมูกหรือปาก
3. ปิดจมูกหรือปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก หรือกระดาษชาระเมื่อไอหรือจาม
4. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อไม่สบาย
5. หากมีไข้ ไอ และหายใจลาบากโปรดไปพบแพทย์ (โดยติดต่อล่วงหน้า)
6. ปฏิบัตต
ิ ามคาแนะนาของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที
1.

7.

หลีกเลีย่ งการไปสถานพยาบาลเพื่อให้บุคลากรในระบบ สาธารณสุขปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและปกป้อง คุณภาพคุณรวมถึงคนอื่นๆ

