
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน 
เร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
........................................................ 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเล่ือนเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙(COVD-๑๙)            
ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๔ ได้ก่อน
ก าหนดโดยปฏิบัติตามมาตรการ โรงเรียนพุทธิโศภนจึงเปิดภาคเรียนท่ี ๑ โดยจัดการเรียนการสอนทางไกล                   
รูปแบบ On-Line และ On-Demand ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์                        
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในภาพรวมท่ัวประเทศยังไม่คล่ีคลาย โรงเรียนจึงมี
ความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และอ้างอิงค าส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ท่ี ๖๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อน
คลายมาตรการบางสถานท่ีและให้ปิดสถานท่ีบางแห่งช่ัวคราว ส่งผลให้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท    
สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้แล้วนั้น 
โรงเรียนพุทธิโศภนจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติแบบ On -Site ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักการเว้น ระยะห่างทาง สังคม                      
(Social distancing) โดยก าหนดจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนส าหรับห้องเรียนท่ีมี                      
จ านวนนักเรียนมากกว่า ๓0 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔                    
เป็นต้นไป 

๑. หากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ให้หยุดกักตัวอยู่บ้าน                   
เป็นเวลา ๑๔ วันก่อนมาโรงเรียน ในระหว่างนี้ให้เรียน On-Line และ On-Demand ท่ีบ้าน โดยแจ้งครูประจ าช้ัน  

๒. ผู้ปกครองท่ีไม่พร้อมส่งนักเรียนมาเรียน On-Site ท่ีโรงเรียน สามารถให้นักเรียนเรียนท่ีบ้านได้ โดยแจ้ง
ความประสงค์ท่ีครูประจ าช้ัน 
 ๓. หากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยใด ๆ ให้นักเรียนหยุดเรียน ห้ามนักเรียนท่ีมี ไข้หรือเจ็บป่วยมาโรงเรียน
เด็ดขาด ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี 

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค  
D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นท่ีควบคุมสูงสุดหรือพื้นท่ีท่ีมี                    
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 



 
๔. นักเรียนและผู้ปกครองท่ีไม่สวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไ ม่ให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียน              

อย่างเด็ดขาด 
๕. โรงเรียนพุทธิโศภนจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙               

อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ท้ังนี้หากมีการเปล่ียนแปลง
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วท่ีสุด ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประกาศของ                 
ทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไชต์ www puttisopon.ac.th และhttps://www.facebook.com/PuttisoponAcademic/ 
ของโรงเรียนพุทธิโศภนอย่างใกล้ชิด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิโศภน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
              ๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ห้องเรียนMEP และ ป.1/๔ ป.๒/๔ (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) มาเรียนท่ี
โรงเรียน (On-Site)  
              ๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ห้องเรียนปกติ สลับวันมาเรียน กลุ่มA (เลขท่ีค่ี) และ กลุ่มB (เลขท่ีคู่) 
โดยให้นักเรียนท่ีไม่มีตารางเรียน On-Site ท่ีโรงเรียนให้เรียนออนไลน์ On-Line และ On-Demand ท่ีบ้าน 
 
   
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่ม A  กลุ่ม B 

วันจนัทร ์ วันอังคาร วันพุธ 

วัน
พฤหัสบด ี

วันศุกร ์



 
ตารางการเข้าเรียนชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-Site) 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
วันท่ี 

วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 
28 มิถุนายน 2๙ มิถุนายน ๓๐ มิถุนายน ๑ กรกฎาคม ๒ กรกฎาคม 

สัปดาห์ท่ี 1 (A)เลขค่ี (B)เลขคู่ (A)เลขค่ี (B)เลขคู่ (A)เลขค่ี 
 
วันท่ี 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร ์
๕ กรกฎาคม ๖ กรกฎาคม ๗ กรกฎาคม ๘ กรกฎาคม ๙ กรกฎาคม 

สัปดาห์ท่ี ๒ (B)เลขคู่ (A)เลขค่ี (B)เลขคู่ (A)เลขค่ี (B)เลขคู่ 
 
 
หมายเหตุ - นักเรียนท่ีมาเรียน On-Site จัดให้นักเรียนต่อห้องไม่เกิน ๓๐ คน เว้นระยะห่างทางสังคมตามก าหนด 

  - นักเรียนกลุ่มเลขท่ีท่ีไม่มีตารางเข้าเรียน On-Site ท่ีโรงเรียน ให้เข้าเรียน  
    On-Line และ On-Demand ตามแนวทางท่ีครูผู้สอนก าหนด 

  
เวลาเลิกเรียน 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-๓ เลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น. 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ เลิกเรียนเวลา ๑๕.๔๕ น. 

 
การรับ-ส่งนักเรียน 
ช่วงเช้า เปิดต้ังแต่ ๐6.00 - ๐๘.๐0 น.  

- ประตูด้านท่ี 1 ประตูพระปกเกล้า 
- ประตูด้านท่ี ๒ ประตูราชมรรคา  

ช่วงเย็น เปิดต้ังแต่ ๑๕.๓0 - ๑๘.๐0 น. 
- ประตูด้านท่ี 1 ประตูพระปกเกล้า 
- ประตูด้านท่ี ๒ ประตูราชมรรคา  

๑. มีครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าท่ี ก ากับ / ดูแล นักเรียน 
๒. มีการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคทุกประตู 
๓. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียน โดยสามารถมารอนักเรียนตามจุดท่ีโรงเรียนก าหนด 
๔. ผู้ปกครองควรติดต่อกับนักเรียนโดยตรงหรือครูประจ าช้ัน เพื่อให้นักเรียนมารอผู้ปกครองบริเวณประตูนัดหมาย  
    และเพื่อไม่ให้รอนานเกินไป เป็นการหลีกเล่ียงการอยู่รวมกัน 
 
 


