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 2.1 การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A และ กลุ่ม B 
2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ 1 กลุ่ม เรียนที่โรงเรียน และอีก 1 กลุ่มเรียนที่บ้าน  
     ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด 
2.3 เรียนสลับกลุ่มนักเรียน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เริ่มต้นดังนี้ 

1) กลุ่ม A เรียนที่โรงเรียน  สัปดาห์ที่ 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18  
                       เรียนที่บ้าน       สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 

2) กลุ่ม B เรียนที่โรงเรียน  สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 
                       เรียนที่บ้าน       สัปดาห์ที่ 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18 
     (หมายเหตุ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 9 ทั้งกลุ่ม A และ กลุ่ม B ตามตารางสอบที่โรงเรียนกำหนด) 
                   สอบปลายภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 20 ทั้งกลุ่ม A และ กลุ่ม B ตามตารางสอบที่โรงเรียนกำหนด) 
2.4 บทบาทในการเรียนของนักเรียน 

       1) วันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
   - นักเรียนเข้าเรียนตามวันเวลา (ตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด) 
       2) วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน (เรียนที่บ้าน) 
   - นักเรียนเรียนตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย เช่น เรียนด้วยระบบ Online การศึกษาจาก 
                                  แบบเรียน  ใบความรู้ หรือการทำใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมาย  
                                  หรือช่องทางการเรียนอ่ืนๆ ที่ครูผู้สอนกำหนด 
 

คู่มือการปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปกีารศึกษา 2563 
 

1. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
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- นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th 
 

 
 

 

 
 

 4.1 นับเวลาเรียนของนักเรียนที่มาเรียนตามตารางสอนของแต่ละรายวิชาในโรงเรียน 
4.2 นับเวลาเรียนของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน (ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาประสานนักเรียนในการนับเวลาเรียนที่บ้าน) 
 

 

 
  

สัปดาห์
ที ่

วัน  เดือน  ปี 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หมายเหตุ 
กลุ่มที่ 1 (A) กลุ่มที่ 2 (B) 

 
1 1-3 ก.ค. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
2 6-10 ก.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
3 13-17 ก.ค. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
4 20-24 ก.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

3. ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

4. การนับเวลาเรียนของนักเรียน 

5. ตารางการจัดการเรียนการสอน รวมจำนวน 20 สัปดาห์ 

http://www.sriayudhya.ac.th/
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สัปดาห์
ที ่

วัน  เดือน  ปี 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หมายเหตุ 
กลุ่มที่ 1 (A) กลุ่มที่ 2 (B) 

 
5 27-31 ก.ค. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
6 3-7 ส.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
7 10-14 ส.ค. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
8 

17-21 ส.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
9 

 
24-28 ส.ค. 2563 

 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
( ทั้งกลุ่ม A และ กลุ่ม B ตามทีโ่รงเรียนได้กำหนด ) 

 
10 

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2563 
มาเรียนที่โรงเรียน 

(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
11 7-11 ก.ย. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
12 14-18 ก.ย. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
13 21 – 25 ก.ย. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
14 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563 
มาเรียนที่โรงเรียน 

(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 
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สัปดาห์
ที ่

วัน  เดือน  ปี 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หมายเหตุ 
กลุ่มที่ 1 (A) กลุ่มที่ 2 (B) 

 
15 5 – 9 ต.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
16 12-16 ต.ค 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
17 19 – 23 ต.ค. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

 
18 26 – 30 ต.ค. 2563 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

 

 
19 2-6 พ.ย. 2563 

เรียนที่บ้าน 
(ศึกษา เรียนรู้ ทำกิจกรรม 
ตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย) 

มาเรียนที่โรงเรียน 
(พบครูผู้สอนตามตารางเรียน) 

 

20 9 – 13 พ.ย. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
( ทั้งกลุ่ม A และ กลุ่ม B ตามทีโ่รงเรียนกำหนด ) 

 
5.1 กรณีท่ีนักเรียนเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ (ทั้งกลุ่ม A และ B) ให้ติดต่อครูประจำวิชา หรือ ครูที่ปรึกษา 
5.2 นักเรียนศึกษาเนื้อหาวิชาจากแหล่งเรียนรู้ตามทีค่รูประจำวิชากำหนด หรือ ทำภาระงานตามท่ี 
     ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และส่งงานตรงเวลา 
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 6.1 ศึกษาคู่มือสำหรับนักเรียนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  
               สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
               ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 
 6.2 สำรวจว่านักเรียนอยู่กลุ่ม A หรือ กลุ่ม B 
 6.3 นักเรียนต้องมีตารางเรียน 
 6.4 นักเรียนเข้าไปศึกษาประมวลรายวิชาของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เว็บไซต์โรงเรียน เพ่ือทำความเข้าใจ 
                และปฏิบัติตาม 
 6.5 นักเรียนเข้าไปศึกษาสื่อการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน 3 ช่องทาง (ตามท่ีครูผู้สอน 
               กำหนด) 
 6.6 ในวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน (เรียนที่บ้าน) นักเรียนต้องทราบจากครูผู้สอน ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง 
 6.7 นักเรียนต้องมีช่องทางการติดต่อกับครูประจำรายวิชาที่สอน และครูที่ปรึกษา 
 

 

 

 

6. สิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมการเรียนในสถานการณ์ 
   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7. นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเรียน (กลุม่ A และ กลุ่ม B) ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน  
    www.sriayudhya.ac.th 
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 ช่องทางท่ี 1 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ www.sriayudhya.ac.th/sa คลิก Sa learning center 

 

 ช่องทางท่ี 2 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ www.sriayudhya.ac.th/sri60 คลิกเลือกป้ายแบนเนอร์ 

 

เมื่อนักเรียนเข้าเว็บไซต์ช่องทางที่ 1 และ ช่องทางที่ 2 จะพบหน้าเพจแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

8. นักเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชา/สื่อการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
    ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน 3 ช่องทาง  
    ดังนี้ 
 

http://www.sriayudhya.ac.th/
http://www.sriayudhya.ac.th/sri60
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ช่องทางท่ี 3 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ www.sriayudhya.ac.th/learningres จะพบหน้าเพจแหล่งเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

 

http://www.sriayudhya.ac.th/learningres
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 ตัวอย่าง  เรียนวิชา ท33101 ภาษาไทย 5 
 

9.1 เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

9.2 จะพบหน้าเพจของรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ให้เลือกรายวิชา ท33101 ภาษาไทย 5 

 

9.3 จะพบหน้าเพจของรายวิชา ท33101 ภาษาไทย 5  

 

9. นักเรียนตรวจสอบรายวิชาในตารางเรียน และให้นักเรียนศึกษาประมวลรายวิชา 
   ของครูผู้สอน ดังนี้ 
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9.4 นักเรียนเข้าไปศึกษารายละเอียดของข้อมูลประมวลรายวิชาที่ครูผู้สอนกำหนด ได้แก่  
- ชื่อครูผู้สอน  ช่องทางการติดต่อ   
- คำอธิบายรายวิชา    
- ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   
- เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้/เครื่องมือสำหรับกลุ่ม A และ กลุ่ม B  และการวัดประเมินผล  

            ของแต่ละสัปดาห์ 
- วิธีการจัดการเรียนการสอน 
- สื่อการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผล 
- หนังสือประกอบการเรียน/สื่อประกอบการเรียน 
- แหล่งเรียนรู้ 

9.5  สำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ที่เว็บไซตโ์รงเรียน www.sriayudhya.ac.th/learningres 
เป็นเพียงช่องทางหนึ่งสำหรับครูผู้สอนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
 

เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
เว็บไซต์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  http://www.sriayudhya.ac.th 

โทร. 0-2245-1717, 0-2245-2106 


