
 
 
 
            
        

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั 
เรื่อง มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    

ด้วยโรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบัว ได้มีก าหนดการเปิดภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563        
ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตามหนงัสอื กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0816.3/1658 
ไดแ้จง้แนวทาง การเปิด–ปิดภาคเรยีน และแนวปฏบิตักิารนับเวลาเรยีน การสอนชดเชย และการอนุมตักิาร
จบการศกึษา ปีการศกึษา 2563 ของสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการเปิด–ปิด ภาค
เรยีน       ใหส้ถานศกึษาพจิารณาตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศกึษา (ยกเวน้การเปิด 
ภาคเรยีนที่ 1   ต้องเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2563) และกรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลกัในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสุขภาพ มคีวามห่วงใยและเล็งเหน็ความส าคญั 
การดูแลสุขภาพกบัการศกึษา      ไดม้คีู่มอืการปฏบิตัสิ าหรบัสถานศกึษาในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ 19 เป็นแนวทางในการเตรยีมพร้อมก่อนเปิดภาคเรยีนให้กบัสถานศึกษาน าไปปฏิบตัิ โดยยึด
ความปลอดภัยของนักเรยีน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจดั
การศกึษา ทีม่คีุณภาพต่อไป 
  ในการนี้ เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 มีความพร้อมในการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั จงึก าหนดมาตรการและแนวทางการเตรยีมความพรอ้ม ในการเปิด
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ดงันี้ 

1. มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended 

learning) 
1.1 ระดบัปฐมวยั (ชัน้อนุบาล 1 - 3 )  

จดัการศกึษามุ่งเน้นสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็
ให ้

เดก็มพีฒันาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญาที่เหมาะสมกบัวยั  ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสรา้งรากฐานชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มคีุณค่า
ต่อตนเองและสงัคม ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบสลบักลุ่มนกัเรยีน มาเรยีนแบบแบ่งนกัเรยีนเป็น 2 
กลุ่ม 
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 คอื กลุ่ม A (นกัเรยีนเลขทีค่ี)่ และ กลุ่ม B (นกัเรยีนเลขทีคู่่) 
- ชัน้อนุบาล 1 ถงึ ชัน้อนุบาล 3 กลุ่ม A มาเรยีน วนัจนัทร ์และ วนัพุธ 
- ชัน้อนุบาล 1 ถงึ ชัน้อนุบาล 3 กลุ่ม B มาเรยีน วนัองัคาร และ วนัพฤหสับด ี

      นกัเรยีนชัน้อนุบาล 1 สองสปัดาหแ์รก เรยีนครึง่วนั  
      นกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 สปัดาหแ์รก เรยีนครึง่วนั  

1.2 ระดบัประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 6)  
จดัใหม้กีารเรยีนการสอนในตารางเรยีน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกั ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม และเสรมิศกัยภาพผู้เรยีน          
ในรายวชิา Science Mathematics วทิยาศาสตร์สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์สรา้งสรรค์ ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร และภาษาจนี ส่วนรายวชิา ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา 
เรยีนรูผ้่านชุดแบบฝึกการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบสลบัชัน้มาเรยีน สลบัวนัเรยีนแบ่งนกัเรยีนแต่ละหอ้ง 
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่ม A (นกัเรยีนเลขทีค่ี)่ และ กลุ่ม B (นกัเรยีนเลขทีคู่่) 

ตารางเรียนการมาโรงเรียนประจ าเดือนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

สปัดาห์ ระดบัชัน้ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์

สปัดาหท์ี ่1 
ป.1 ป.3 ป.5 ✓  ✓  ✓ 
ป.2 ป.4 ป.6  ✓  ✓  

สปัดาหท์ี ่2 
ป.1 ป.3 ป.5  ✓  ✓  
ป.2 ป.4 ป.6 ✓  ✓  ✓ 

สปัดาหท์ี ่3 
ป.1 ป.3 ป.5 ✓  ✓  ✓ 
ป.2 ป.4 ป.6  ✓  ✓  

สปัดาหท์ี ่4 
ป.1 ป.3 ป.5  ✓  ✓  
ป.2 ป.4 ป.6 ✓  ✓  ✓ 

2. มาตรการป้องกนัและดแูลสุขภาพอนามยั 
2.1 ขอ้ปฏบิตัเิมื่ออยู่ในโรงเรยีน 

2.1.1 คดักรองวดัไข ้
2.1.2 ใสห่น้ากากอนามยั หรอื หน้ากากผา้ 
2.1.3 ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยเจลแอลกอออล์ หรอืสบู่ 
2.1.4 เวน้ระยะห่าง 
2.1.5 ลดความแออดั 

2.2 บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน 
2.2.1 ผูป้กครอง 

-  เตรยีมอาหารเชา้ใหน้กัเรยีนรบัประทานก่อนมาโรงเรยีน 
-  เตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใหน้กัเรยีนพกตดิตวัมาโรงเรยีน 

  1. หนงัสอืเรยีนอุปกรณ์การเรยีน 
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  2. หน้ากากอนามยั หรอื หน้ากากผา้ 
  3. เจลแอลกอฮอลล์า้งมอื 
  4. กระบอกใสน่ ้าดื่ม 

-  ใสห่น้ากากอนามยัทุกครัง้ทีม่ารบั-สง่นกัเรยีน 
-  ตดิตามขา่วสารของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติามมาตรการของโรงเรยีน 

            เพือ่ป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
2.2.2  รถตูโ้ดยสารรบั-สง่นกัเรยีน 

-  คนขบัรถตูโ้ดยสารใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีข่บัรถ 
-  จดัทีน่ัง่ในรถโดยการเวน้ระยะห่าง 
-  จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืไวใ้นรถ 
-  ท าความสะอาดภายในรถ ทีน่ัง่ ก่อนรบัและสง่นกัเรยีนทุกครัง้ 
-  ตดิตามขา่วสารและใหค้วามร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนในมาตรการป้องกนัการแพร่ 
   ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

2.2.3 บทบาทของครผููส้อน 
-  ท าการสอนและดแูลนกัเรยีนในหอ้งเรยีนตัง้แต่เวลา 07.30 – 16.00 น. 
-  ใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีท่ าการสอน 

2.2.4 บทบาทของครเูวรประจ าวนัและครปูระจ าจุด 
-  ดแูลนกัเรยีนใหป้ฏบิตัติามมาตรการ ทุกจุดทุกช่วงเวลา จนกว่านกัเรยีนกลบับา้น 
-  ใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีป่ฏบิตัหิน้าที่ 

2.3 แนวทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
2.3.1  ด าเนินการคดักรองก่อนเขา้โรงเรยีน ( 07.00 – 08.00 น. ) 
  ชัน้อนุบาล 1–3 ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1–3 ผ่านการคัดกรอง ประตูด้านทิศ
ตะวนัออก (อาคาร 6) 
  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4–6 ผ่านการคดักรอง ประตูดา้นทศิใต ้(วดัพระนอน) 
     ขัน้ตอนการคดักรอง 

1. เดนิผ่านกระบะพรมทีม่นี ้ายาฆ่าเชือ้ 
2. วดัอุณหภูม ิดว้ยเครื่องวดัอุณหภูมทิางหน้าผาก 
3. นักเรยีนที่อุณหภูม ิต ่ากว่า 37.5 เดินไปรบัสติกเกอร์ติดปกเสื้อ เพื่อแสดงว่า

ผ่านการคดักรอง พร้อมทัง้แจ้งครูประจ าจุดบนัทกึอุณหภูม ิส่วนนักเรยีนที่ไม่
ผ่านการคดักรอง (วดัอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 ขึ้นไป ) ติดต่อผู้ปกครองรบักลับ
บา้นและให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชดิและพกัรกัษาตวัที่บ้าน
รอดอูาการ 

4. ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์ 
5. เดนิแถวขึน้หอ้งเรยีน โดยเวน้ระยะห่างทางสงัคม  
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กรณีฝนตก ผู้ปกครองสามารถน ารถเข้ามาส่ง โดยเข้าทางประตูด้านทศิใต้ ออก
ทาง 

  ประตูดา้นทศิตะวนัออก โดยก าหนดจุดคดักรองดงันี้ 
   - ชัน้อนุบาล 1 – 3  คดักรองที ่อาคาร 5  
   - ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 3 คดักรองที ่ใตถุ้นอาคาร 6 
   - ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 คดักรองที ่ใตถุ้นอาคาร 4 

2.3.2 การท ากจิกรรมเคารพธงชาต ิ(เวลา 08.00 – 08.15 น.) 
นักเรยีนเข้าแถวที่โต๊ะเรยีนของตนเอง ในห้องเรยีนที่มกีารจดัห้องเรยีน โดยการ
เวน้ 

  ระยะห่างทางสงัคม  
2.3.3 การดื่มนม (เวลา 08.15 -08.30 น.)  

ครูประจ าชัน้เตรยีมนมโรงเรยีนวางไว้ที่โต๊ะให้นักเรยีนก่อนท ากิจกรรมเคารพธง
ชาต ิ

2.3.4 การรบัประทานอาหารกลางวนั   
ชัน้อนุบาล รบัประทานอาหารทีอ่าคารเรยีน (อาคาร 5)  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 รบัประทานอาหารทีโ่รงอาหาร (ตามวนัทีม่าเรยีน) 

โดยนัง่เวน้ระยะห่าง 
เวลา 11.00 – 11.40 น. ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
เวลา 11.40 – 12.20 น. ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 และ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
เวลา 12.20 – 13.00 น. ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

2.3.5 เวลาเลกิเรยีน (15.30 น.เป็นตน้ไป) 
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียน จะต้องผ่านการคัดกรองและทางโรงเรียนขอความ

ร่วมมอืผู้ปกครองรอรบันักเรยีนในพื้นที่ที่ทางโรงเรยีนเตรยีมไว้ให้ โดยให้แจ้งชื่อนักเรยีน
ใหก้บัครเูวรประจ าวนัในการประสานกบัเดก็ผ่านเสยีงตามสาย 

3. มาตรการด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 
3.1  หอ้งเรยีน 
    3.1.1  จดัโต๊ะ เกา้อี ้ส าหรบันกัเรยีน 20 คน ต่อหอ้งเรยีน โดยใหม้กีารเวน้ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 1.5 เมตร  
    3.1.2  จดัใหม้กีารระบายอากาศทีด่ ีเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเท  ท าความ
สะอาดอย่างสม ่าเสมอ 
      3.1.3  จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืส าหรบันกัเรยีนและครไูวใ้นหอ้งเรยีน 
    3.1.4  ท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อีแ้ละอุปกรณ์ วนัละ 2 ครัง้ ตอนพกัเทีย่งและก่อนเลกิ
เรยีน 
3.2 หอ้งพกัครู 
     3.2.1  จดัโต๊ะ เกา้อี ้ใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร 
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       3.2.2  ท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อีแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ วนัละ 2 ครัง้  
     3.2.3  จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืส าหรบัครแูละผูท้ีม่าตดิต่อภายในหอ้ง 
3.3  หอ้งพยาบาล  
     3.3.1  จดัครูหรอืเจา้หน้าที ่เพือ่ดแูลนกัเรยีน 
     3.3.2  จดัพืน้ทีแ่ละแยกอย่างชดัเจน ระหว่างนกัเรยีนป่วยจากอาการไขห้วดั กบั
นกัเรยีนทีป่่วยจากสาเหตุอื่นๆ เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค 
       3.3.3  ท าความสะอาดเตยีงและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนั 
     3.3.4  จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืส าหรบัครแูละผูท้ีม่าตดิต่อภายในหอ้ง 
     3.3.5  ประสานเจา้หน้าทีจ่ากกองการแพทย ์เทศบาลนครเชยีงราย เป็นทีป่รกึษาดา้น
สุขภาพอนามยัของโรงเรยีน 
3.4 โรงอาหาร 
    3.4.1  จดัใหม้กีารเวน้ระยะห่างในการนัง่รบัประทานอาหาร จุดรบัอาหาร จุดเกบ็ถาด
อาหาร จุดลา้งมอื 
      3.4.2   จดัใหม้อี่างลา้งมอื พรอ้มสบู่เหลว ส าหรบันักเรยีนลา้งมอืก่อนและหลงั
รบัประทานอาหาร  
      3.4.3  ท าความสะอาดสถานทีป่รุงอาหาร พืน้ทีน่ัง่รบัประทานอาหาร พืน้โรงอาหาร 
      3.4.4  ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใชใ้หส้ะอาดอยู่เสมอ 
    3.4.5  จดัใหม้นี ้าดื่มทีส่ะอาดและถูกตอ้งตามมาตรฐาน ศบค.บรกิารใหน้กัเรยีน 
3.5  ผูป้ระกอบอาหาร 
    3.5.1  ผูป้ระกอบอาหารต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีป่ฏบิตัหิน้าที่ 
    3.5.2  กรณีทีม่อีาการ ป่วย ไข ้ไอ มนี ้ามกู ใหห้ยุดปฏบิตังิานและแนะน าใหไ้ปพบแพทย์
ทนัท ี
    3.5.3  รกัษาความสะอาดของมอืโดยการลา้งมอืบ่อยๆ ก่อนประกอบอาหาร 
 
 
 
3.6 หอ้งน ้า 
    3.6.1 ก าหนดจุดเวน้ระยะในการรอเขา้หอ้งน ้าใหช้ดัเจน 
      3.6.2  จดัเตรยีมสบู่เหลวส าหรบัลา้งมอื ไวใ้นหอ้งน ้าทุกชัน้อย่างเพยีงพอ 
      3.6.3  ท าความสะอาด อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
3.7 อาคารเรยีน 
      3.7.1  ระเบยีงทีน่ัง่ มกีารก าหนดจุดนัง่โดยเน้นการเวน้ระยะห่าง 
    3.7.2  ท าความสะอาดระเบยีงอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
      3.7.3  หลงัเลกิเรยีนมกีารฉีดน ้ายาฆ่าเชือ้ท าความสะอาดทุกวนั  
3.8 จดุพกัส าหรบัผู้ปกครองท่ีมารบันักเรียน 
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      3.8.1  จดัทีน่ัง่โดยเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 
    3.8.1  จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืบรกิารใหผู้ป้กครอง 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเตรยีมความพรอ้มการเปิดภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จงึใหน้กัเรยีน ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา ตลอดทัง้ขอความร่วมมอืผูป้กครองทุกท่าน ไดด้ าเนินการตามประกาศฉบบัน้ี เพือ่
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเคร่งครดั จนกว่าจะมกีารแจง้เปลีย่นแปลง 
 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วนัที ่23 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

           (นางสาวอโณทยั  จริะดา) 
              ผูอ้ านวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั 
 
 


