
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน 
เร่ือง  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเล่ือนการเปิด          

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนท่ีหนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การจัดการเรียน  
การสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์ส่ือสารการเตรียมความพร้อมส าหรับครู การเปิดและปิดภาคเรียน 

ท้ังนี้ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น เป็นสถานท่ีซึ่งมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาจ านวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคได้ง่าย และเพื่อเป็น      
การหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้กระทบต่อสุขภาพของคณะครู 
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น ได้ด าเนินการดังนี้ 

1.ด้านการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
1.1 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายใน

อาคารและภายนอกอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
  1.2 จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ส่ิงของ อุปกรณ์กีฬา หรือบริเวณ         
พื้นผิวสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
   - ก่อนการเปิดภาคเรียน จัดให้มีการท าความสะอาดอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ า 
ส่ิงของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณพื้นผิวสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือตาม
ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และช่วงเปิดภาคเรียน จัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ 
รวมถึงพื้นผิวท่ีสัมผัสมาก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการท าความสะอาดห้องน้ าอย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง 
   - การระบายอากาศ เตรียมแผนการระบายอากาศ โดยเน้นการเปิดหน้าต่าง และ
ประตู โดยค านึงถึงการถ่ายเทของอากาศ 
  1.3 จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด อุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่       
ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาจุดคัดกรอง และอาคารสถานท่ี โดยให้อยู่ในสภาพ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
  1.4 จัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการ เรียนและท ากิจกรรมต่างๆ        
อย่างน้อย 1 เมตร เช่น การจัดท่ีนั่งเรียนโดยใช้วิธีสลับกลุ่มเรียน ห้องละไม่เกิน 20 คน การจัดท่ีนั่ง
รับประทานอาหาร หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยท าสัญลักษณ์แสดงท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย  
  1.5 ซักซ้อมท าความเข้าใจ ก ากับ ดูแล ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้
ปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ การท าความสะอาดมือ  



 
   - ถ้าหากครู บุคลากร และนักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม                  
มีน้ ามูก หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดปฏิบัติงาน รวมถึงหากมีคนในครอบครัวป่วยด้วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกันให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  1.6 จัดให้มีช่องทางการติดต่อส่ือสารแก่ผู้ปกครองในการเตรียมตัวก่อนน าบุตรหลาน        
เข้าสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบในกรณีท่ีบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม          
มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมท้ังขอความร่วมมือกรณี 
คนในครอบครัวป่วยด้วยโควิดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วง
กักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 2. ด้านการจัดการในวันเปิดภาคเรียน 
  2.1 คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าสถานศึกษาด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย       
แบบอินฟราเรด พร้อมท าสัญลักษณ์นักเรียนท่ีผ่านการคัดกรอง หากพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 
องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่ อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพบแพทย์
โดยเร็ว 
   - ก าหนดจุดเข้า-ออกเพียงทางเดียวโดยผู้ปกครองสามารถขับรถเข้าทางประตู 1 
(ทางเข้าทิศเหนือ)ไปจอดในโรงเรียนแล้วส่งนักเรียนท่ีจุดคัดกรอง ระดับประถมศึกษาท่ีตึกอ านวยการ และ
ระดับอนุบาล ใช้บริเวณตึกอนุบาล ส่วนทางออกใช้ทางประตู 2 (ฝ่ังอนุบาล) 
   - ก าหนดจุด รับ-ส่ง นักเรียน โดยให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 -2 เมตร       
โดยผู้ปกครองสามารถมารับได้ต้ังแต่เวลา 16.00 -17.00 น บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
           2.2 ส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนในการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจ าด้วยน้ าและสบู่
ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล และดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการท่ีปรุงสุก
ใหม่และสะอาด 
  2.3 การจัดกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อหลีกเล่ียงการรวมตัวกันหรือ      
ลดความแออัดของนักเรียน และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการท ากิจกรรมต่างๆ    
อย่างน้อย 1 เมตร 
  2.4 การรับประทานอาหารกลางวัน 
   - ก าหนดท่ีนั่งรับประทานอาหารกลางวัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ
ก าหนดแนวทางเพื่อลดความเส่ียงของการสัมผัส ระดับประถมศึกษารับประทานอาหารท่ีห้องเรียนของตนเอง 
เพื่อลดความแออัดของนักเรียน ส่วนระดับอนุบาลรับประทานอาหารที่อาคารอเนกประสงค์ 
   - ใช้ภาชนะเฉพาะบุคคลในการรับประทานอาหาร 
   - จัดเตรียมอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการท่ีปรุงสุกใหม่และสะอาด 
  2.5 การท าความสะอาด 

- ใหน้ักเรียนล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดเป็นประจ าทุกๆ 2 ช่ัวโมงทุกครั้ง 
หลังใช้ห้องน้ า และก่อน-หลังรับประทานอาหาร 

- พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือในห้องเรียน และพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือจุดท่ีมีการสัมผัสร่วมกัน 
 
 



 3. ด้านความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
  3.1 หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่
ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมถึงหากมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตามค าน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  3.2 จัดเตรียมและท าความสะอาด อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียนช่วงเปิดเรียน 
เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เส้ือผ้าส าหรับเปล่ียน และของใช้ส่วนตัว ให้เพียงพอในแต่ละวัน 
  3.3 สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะรับ-ส่งนักเรียน    
           3.4 หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานท่ีเส่ียงหรือมีคนเป็นจ านวนมาก    
 4. ด้านการให้ความรู้ 

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น ได้ให้ความรู้ ค าแนะน า แนวทางปฏิบติัของครูบุคลากร นักเรียน 
และผู้ปกครองในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางเว็ปไชต์โรงเรียนและปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     
ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
     
 
                (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
         ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 


