
 
ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี 

เรื่อง มาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

                    ----------------------------------------------------------------------------------------  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษา 
จัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙       
วรรค หนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ซึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ นั้น  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศ
ไทย ดีขึ้นเป็นล าดับ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด        
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒    
การผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการ     
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  หรือ
สถาบันการศึกษา เพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบ หรือคัดเลือก     
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๑๓  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางดังนี้  

๑. สถานศึกษารายงานข้อมูลผู้เรียน กรณีท่ีผู้เรียนกลับจากต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของการ 
ระบาดของโรคให้มีการคัดกรองและการกักตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบ  

๒. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติส าหรับรถรับ – ส่งนักเรียน โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ
โดยสารให้มีการโดยสารโดยการเว้นระยะห่าง การท าความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น 
ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ าผสมน้ ายาท าความสะอาด และ/ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ตาม
ข้อแนะน าของกรมการขนส่งทางบกการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส าหรับผู้โดยสารและ ผู้ประกอบการขนส่ง  



 
๓. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัด

ห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งใน
โรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดินจุดรอคอย โดยยึดหลัก Social distancing 

๔. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน โดย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย A และ B  กลุ่มละไม่เกิน 25 คน ในห้องเรียนและในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงของคณะครู ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน  

๕. บทบาทของครูและนักเรียน ซึ่งเน้นความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง มีรายละเอียด ดังนี้  
๑) มีมาตรการคัดกรอง นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มา 

ติดต่อ ราชการทุกคน เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้
ประวัติ หากนักเรียนมีความเสี่ยง เมื่อนักเรียนมีอาการไข้หรือไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่  

๒) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการทุกคนสวม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน  

3) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวบริเวณหน้าห้องน ้านักเรียน และทางเข้าโรงอาหาร จัดวาง
เจลแอลกอฮอล์ส้าหรับใช้ท้าความสะอาดมือ บริเวณบันไดทางขึ นอาคารเรียนทุกอาคาร หน้าประตูห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง และบริเวณทางเข้าโรงอาหาร 

๔) การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้ง
วัน(นักเรียนอยู่ประจ าห้องเรียน)  

๕) เน้นการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ห้องน้ า ราว
บันได ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก  

๖) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน  
๗) ให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) โดยครูที่ปรึกษา ครูเวรประจ าวัน ครูอนามัยโรงเรียน  
๘) ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค  และการ

ปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
๖. การดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง โรงเรียนชี้แจงท าความเข้าใจถึงบทบาทของผู้ปกครองในวันประชุม

ผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เช่น  
๑) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน  
๒) การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน  

- นักเรียนที่เดินทางโดยรถรับ-ส่งนักรียน โรงเรียนต้องมีมาตรการขอความร่วมมือกับ
คนขับรถ ในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ ท าความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง ก่อนรับ-ส่งนักเรียน 
อย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียนก าชับการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อในสัดส่วน ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได ้ 

- นักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง โรงเรียนก าหนดมาตรการขอความร่วมมือ
จาก ผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาส่งนักเรียน และท าตามมาตรการและแนวทางป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  



- เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนกรณีที่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนและมีความ
ประสงค์ ขอเข้าบริเวณโรงเรียน โรงเรียนจัดท าพ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน มีการ
คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์เจลโดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

๗. การดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
๑) เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เดินเป็นแถวผ่านกระบะที่มีน้ ายาฆ่า

เชื้อหน้าโรงเรียน เพ่ือฆ่าเชื้อที่พ้ืนรองเท้า ครูเวรประจ าวันด าเนินการตรวจคัดกรอง นักเรียนที่ผ่านการคัด
กรองเดินผ่านตามจุดที่มีการเว้นระยะตามทางเดิน  

- จุดที ่๑ ตรวจวัดอุณหภูมิ  
- จุดที ่๒ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  
- เพ่ิมจ านวนแถวนักเรียนในการคัดกรองเพ่ือลดความแออัดของนักเรียนบริเวณ

ประตูหน้าโรงเรียน โดยนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพจากสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ครูเวรประจ าวัน 
และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมคัดกรองนักเรียน ขณะท าการ
คัดกรองหากพบ นักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื่อย ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบ
แพทย์หรือน าส่งโรงพยาบาลทันที  

๒) เมื่อผ่านจุดคัดกรอง  
- นักเรียน สามารถเดินไปยังจุดพักเพ่ือรอท ากิจกรรมหน้าเสาธง ตามมาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคม ตามจุดพักท่ีโรงเรียนก าหนด  
๓) กิจกรรมหน้าเสาธง มีกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติแต่ปรับลดเวลาในการท ากิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) โดยนักเรียนยืนตรงต าแหน่งที่ท าสัญลักษณ์ในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

๔) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
- ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน อย่าง

น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) 
- ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ีทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน 

พักกลางวัน และหลังเรียน  
- ตั้งจุดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกห้องเรียน  
- ขณะท าการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
- ให้นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน  
- งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน  

๕) การใช้ห้องน้ าในโรงเรียน  
- ครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้ า ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอก

เวลาเรียน ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่าง
ชัดเจน  

- โรงเรียนมีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบันทึกเวลาในการท าความ
สะอาดห้องน้ าโรงเรียน โดยมอบหมายครูเวรประจ าวัน นักการ ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  

 
 
 



๖) การล้างมือของนักเรียน  
- เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลวทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

หลังการเข้าห้องน้ า และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย ครูต้องสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ ๗ 
ขั้นตอน ๒๐ วินาทีของกรมอนามัย  

๗) การรับประทานอาหารกลางวัน  
- แบ่งสัดส่วนที่โรงอาหารโดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
- ลดความแออัดของนักเรียน จัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน โดย กลุ่ม A 

พักรับประทานอาหารในคาบท่ี 4 และกลุ่ม B พักรับประทานอาหารในคาบท่ี 5 
๘) โรงอาหาร  

- โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเว้นระยะห่างการนั่ง  
- โรงเรียนมีมาตรการอย่างเข้มงวด อุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหารจะต้อง

มี มาตรการท าความสะอาดอย่างชัดเจน  
- วัตถุดิบในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและท า

ความสะอาด อย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร  
- แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ

ตลอดเวลา ในขณะปฏิบัติงาน  
- ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พ้ืนโรงอาหาร ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลัง 

การรับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ  
- การทิ้งขยะให้โรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะ

แห้ง และมีการก าจัดหลังเลิกเรียนในทุก ๆ วัน  
- โรงเรียนจัดครูเวรตรวจสอบความสะอาดประจาวัน ของพ้ืนที่ภายในโรงเรียน  
- ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารและน้ าดื่มให้กับนักเรียนมาจากบ้านได้  

8. การเดินทางกลับบ้านของนักเรียน  
๑) ผู้ปกครอง หรือรถโดยสาร มารับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้  
๒) นักเรียนต้องเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเดินออกจากโรงเรียน  

9. การท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน  
๑) โรงเรียนก าหนดมาตรการท าความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียนในช่วงเช้า ก่อนเรียน 

และหลังเลิกเรียน เมื่อท าความสะอาดแล้วจะปิดอาคารเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนขึ้นอาคารเรียน  
๒) การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน  

- โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียน การสอนก่อนเปิดภาคเรียน  

-โรงเรียนก าหนดมาตรการการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสมุด พัดลม ห้องน้ า โรง
อาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น  

- โรงเรียนจัดห้องพยาบาลและครูที่ปรึกษาท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนเพ่ือ
รองรับกรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  



- โรงเรียนเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น นักจิตวิทยาโรงพยาบาลปราณบุรี เป็นที่
ปรึกษาด้านสุขอนามัยของโรงเรียน  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

  (นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี 


