
 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ฉบับที่ 2 

ตามประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา เรื่อง การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ประกาศ ณ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 นั้น  ทางโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ข้อกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 437/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอ่ืนนอกจากพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม (ไม่รวมถึงจังหวัด
สมุทรสาคร) สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ระดับชั้นอนุบาลศึกษา 
โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ  
ระดับชั้นประถมศึกษา 
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยการสลับเลขท่ี ดังนี้ 

- สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นักเรียนเลขที่คู่ ของแต่ละระดับชั้นมา
เรียนปกติ ส่วนนักเรียนเลขท่ีคี ่ให้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน 

- สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นักเรียนเลขที่คี่ ของแต่ละระดับชั้นมา
เรียนปกติ ส่วนนักเรียนเลขท่ีคู ่ให้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยการสลับเลขท่ี ดังนี้ 
- สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นักเรียนเลขที่คู่ ของแต่ละระดับชั้นมา

เรียนปกติ ส่วนนักเรียนเลขท่ีคี่ ให้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน 
- สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นักเรียนเลขที่คี่ ของแต่ละระดับชั้นมา

เรียนปกติ ส่วนนักเรียนเลขท่ีคู่ ให้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 มาเรียนตามปกติ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มาเรียนตามปกติ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มาเรียนตามปกติ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 , 5/3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส มาเรียนสัปดาห์ที่ 1  
วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน มาเรียนสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  
- แผนการเรียนไทย-สังคม มาเรียนสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

แผนการเรียนศิลปคำนวณ และศิลปกรรม มาเรียนสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 มาเรียนตามปกติ 
- นักเรียนโครงสร้างการเรียน วมว.มก เข้าเรียนแบบออนไลน์ 100% 

นักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง) จังหวัดสมุทรสาคร นักเรียนสามารถ
เข้าเรียนแบบออนไลน์โดยให้นักเรียนประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 

2. แนวทางปฏิบัติในการเข้าโรงเรียน 
  1. ให้นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สามารถมาเรยีน
หรือปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาได้ หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสาคร ให้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 
  2. ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษารวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร งดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยเด็ดขาด ถ้ามีให้งดการเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  3. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และให้มีการควบคุมทางเข้าและ
ออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และเพ่ิมมาตรการการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” โดยใช้มาตรการควบคุมด้วย
การบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 
  4. ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หรือจัดทำแบบฟอร์มบันทึก Timeline การเดินทางของ
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักเรียน เพ่ือรายงานให้สถานศึกษาทราบทุกวัน และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง 
  5. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันทุกพื้นที่ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 เมตร เช่น การเว้นระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะเรียน และที่นั่งเรียนต้องไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน การเว้นระยะห่างในโรงอาหาร การเว้นระยะห่ างใน
ห้องน้ำ เป็นต้น 
  6. ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด (กรณีห้องเครื่องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม
เท่าท่ีจำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้พิจารณาปรับเวลาเรียนสลับวันเรียน 
  7.นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือหน้ากากป้องกันละออง  
เชื้อโรค(Face Shield) ขณะอยู่ภายในห้องเรียน และโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 
  8. กำหนดจุดคัดกรอง จุดล้างมือฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ เข้า – ออก 3 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ จุดคัด
กรองที่ 1 ประตูด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ อาคารบริหาร จุดคัดกรองที่ 2 ประตูทางเข้าทางเท้าหน้าอาคารการเรียนการ
สอน และจุดคัดกรองที่ 3 ประตูทางเข้าอาคารอนุบาล ห้ามมิให้เข้า – ออก โรงเรียนนอกเหนือจากจุดคัดกรองที่กำหนด 
  9. ผ่านจุดคัดกรองโดยเครื่องเทอร์โมสแกน  
  10. หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายและการรวมกลุ่มของนักเรียน 
  11. ให้งดจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอน อบรม สัมมนา ซึ่ งเป็นการรวมคนจำนวน
มาก เช่น การงดกิจกรรมแข่งกีฬา งดการซ้อมกีฬา งดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น 
  12. จ ัดให ้ม ีการระบายอากาศที ่ด ีภายในอาคาร รวมถ ึงห ้องส ุขา ท ั ้ งน ี ้ ให ้ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 
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  13. จัดให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทาน
อาหารและห้องสุขา 
  14. ให้อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
  15. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด    
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 
 

 
 
         ประกาศ ณ วันที่  11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์ รัศมี) 
              ผู้อำนวยการ 

                 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                 วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
   


