
 
 

ประกาศโรงเรียนปากพนัง 
เร่ือง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)   

และแผนการเปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  ตามท่ีคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี ๑๙๙๐/๒๕๖๓ ได้ออกข้อกำหนดการควบคุมการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะท่ี ๔) 
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการผ่อนผันการใช้ 
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนใน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และให้มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาให้สถานศึกษาเปิดเรียนได้เมื่อผ่านการประเมิน 
 

  ในการนี้ โรงเรียนปากพนัง ได้เสนอแผนการเปิดเรียนและเตรียมมาตรการใน การเปิด
สถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาโรงเรียนปากพนัง และผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงขอประกาศ แผนการเปิดเรียน
และมาตรการในการเปิดสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ เพื่อ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน 
 

ท้ังนี้ โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายซึ่งประกาศจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยให้มีผลนับแต่วัน 
ประกาศจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของโรค รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
(นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนงั 
 
 
 
 



 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)   

และแผนการเปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนปากพนัง 

๑. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อนเปิดสถานศึกษา 
โรงเรียนประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางและหลักการปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคเรียน ให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองทราบ  พร้อมท้ังกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID ๑๙) โดยการทำความสะอาดอาคารสถานท่ีท่ัวบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม และโรงอาหาร จัดให้มีจุดบริการล้างมือให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ครู
และบุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน 

 
๒. แผนการเปิดสถานศึกษาและแนวทางการปฏิบัติก่อนวันเปิดภาคเรียน 

๒.๑ กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๒.๒ แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 

- กลุ่ม A (เลขท่ีค่ี) 
- กลุ่ม B (เลขท่ีคู่) 

๒.๓ สลับการมาโรงเรียนและการเข้าช้ันเรียนแบบ มาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน  
๒.๔ วิธีการสลับวัน เวลา และสัปดาห์ ในการมาโรงเรียน 

๒.๔.๑ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มA (เลขท่ีค่ี)มาโรงเรียน รับฟังคำช้ีแจงจากผู้บริหาร พบครู
ประจำช้ัน รับหนังสือเรียน ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆ หลังจากนั้นพบครูผู้สอนเพื่อ
จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนของวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กับครูผู้สอนในห้องเรียนตามปกติ  
                    ๒.๔.๒ วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มB(เลขท่ีคู่)มาโรงเรียน รับฟังคำช้ีแจงจากผู้บริหาร พบครู
ประจำช้ัน รับหนังสือเรียน ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆ หลังจากนั้นพบครูผู้สอนเพื่อ
จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนของวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  กับครูผู้สอนในห้องเรียนตามปกติ 
๒.๔.๓ วันท่ี ๓ , วันท่ี ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มA (เลขท่ีค่ี) มาโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตาราง
เรียน เรียนกับครูผู้สอนในห้องเรียน 
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มB(เลขท่ีคู่)อยู่ท่ีบ้านจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใช้ GoogleClassroom , GoogleMeetหรือเอกสารประกอบการ
สอนท่ีครูเตรียมให้ เช่น ใบความรู้ใบงาน แบบทดสอบ และอื่นๆ 

 
 
 
 



๒.๔.๔ วันท่ี ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มB(เลขท่ีคู่)มาโรงเรียน จัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอนใน
ห้องเรียน 
   - กำหนดให้นักเรียนกลุ่มA(เลขท่ีค่ี)อยู่ท่ีบ้านจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใช้ GoogleClassroom , GoogleMeet หรือเอกสารประกอบการ
สอนท่ีครูเตรียมให้ เช่น ใบความรู้  ใบงาน แบบทดสอบ และอื่นๆ 
  ๒.๔.๕สัปดาห์ถัดไปให้สลับกลุ่มมาเรียน จนส้ินสุดระยะเวลาเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓หรือมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 
  ๒.๔.๖ สำหรับห้องเรียนท่ีมีนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนห้องนั้นมา
เรียนได้ทุกวัน 
 
๓. มาตรการและการปฏิบัติตนในวันเปิดภาคเรียน 

๓.๑การปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าห้องเรียน 

กลุ่มเรียนในห้องเรียน  กลุ่มเรียนที่บ้าน 
๑. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับครูผู้สอนจำนวนนักเรียนห้องละไม่เกนิ ๒๕ 
คน 

๑. นักเรียน เรียนตามตารางเรียนโดยวิธีการท่ีตนเอง
สะดวก เช่น 
๑.๑ ถ้านักเรียนมีอุปกรณ์รับส่งสัญญานอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน 
แท็ปเล็ตพร้อมให้เรียนแบบออนไลน์โดย
ใช้GoogleCassroom หรือGoogleMeet ได้เลย 
    ๑.๒ ถ้านักเรียนไม่สะดวกท่ีจะเรียนตามแบบวิธีการ 
ข้อ๑.๑ให้ใช้วิธีการเรียนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน
ท่ีครูแจกให้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ  

๒. เก็บข้อมูลรายช่ือผู้เข้าเรียน 
 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ จันทร์-ศุกร์ 
หยุดเรียนเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 
๔.ครูแจกเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนนำกลับไปเรียนท่ีบ้าน 
ในสัปดาห์ถัดไป พร้อมกำหนดการส่งใบงาน 

๒.เก็บข้อมูลรายช่ือผู้เข้าเรียน ตามวิธีการท่ีครูผู้สอน
กำหนด 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ จันทร์-ศุกร์ 
หยุดเรียนเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 
๔. เมื่อถึงสัปดาห์ท่ีกำหนดให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน
พร้อมท้ังนำใบงานมาส่ง 

  
 

๓.๒ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้า
โรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID ๑๙) อย่างเคร่งครัด 
โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการลงทะเบียน
เข้าสถานท่ีราชการ 



๓.๓ นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง รับฟังคำช้ีแจงแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์โรคระบาดจาก
ผู้บริหาร ครูเวรประจำวัน โดยกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัด 

๓.๔ นักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อรับฟงัคำช้ีแจงเรื่องการปฏิบัติตน ในการจัดการเรียนการสอนจากครู
ประจำช้ัน รับตารางเรียน หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน 

๓.๕ นักเรียนและครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
๔. แนวทางการปฏิบัติสำหรับการใชโ้รงอาหาร และร้านค้าภายในโรงเรียน 
 ๔.๑ กำหนดใหน้ักเรียนทยอยเข้าใช้โรงอาหารได้ต้ังแต่เวลา ๑๐.๑๐ น.  
 ๔.๒ กำหนดการเว้นระยะห่างในการนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร 
 ๔.๓ ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานท่ี เพิ่มจุดบริการล้างมือ เจลล้างมืออย่างเพียงพอ 
 
๕. มาตรการอื่น ๆ 
 ๕.๑ จัดมาตรการในการคัดกรองนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคลากรภายนอกท่ีเข้า-ออก
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ลงทะเบียนการเข้าออกโรงเรียน  
 ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้ความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเล่ียงจากโรค 
 ๕.๓ งดเว้นกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดหรือจัดโดยมีการ ปรับเปล่ียน
ลักษณะของกิจกรรมเท่าท่ีจำเป็นโดยเน้นความปลอดภัยจากโรคเป็นสำคัญ 
 ๕.๔ ปรับมาตรการตามสถานการณ์ของโรค โดยปฏิบัติตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 


