
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

------------------------------------------------ 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันท่ี 9 
เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอ านาจตามความในข้ อ 9 วรรคหนึ่ ง  (4)  ของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ท้ังในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต้ังแต่วันพุธท่ี 18 มีนาคม 2563 นั้น 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในประเทศไทยดีขึ้น
เป็นล าดับ และตามมติคณะรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563  ในระยะแรกนี้ได้
ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาการอบรม ประชุม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการสอบ หรือคัดเลือก โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
 ในการนี้ เพื่อให้ทุกช้ันเรียนของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น  มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ        
จึงก าหนดมาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์  แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ดังนี้  
 1. ให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น  ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงราย  ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมการผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือจัดการศึกษา การอบรม การประชุม  หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ 
หรือคัดเลือกบุคคลดังนี้ 
  1.1 มาตรการควบคุมหลัก 
   1.1.1 ให้คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าทุกครั้งท่ีเข้ามาภายในโรงเรียน 
   1.1.2 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือหรือยาฆ่าเช้ือโรค 
   1.1.3 ท าความสะอาดพื้นท่ี พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ ท้ังก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องน้ าและให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 



 
 
   1.1.4 เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันและเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและท่ีนักเรียนอยู่         
อย่างน้อย 1 เมตร 
   1.1.5 ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามขนาดพื้นท่ีห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน)หรือลดเวลาในการท า
กิจกรรมเท่าท่ีจ าเป็นโดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ท้ังนี้ได้พิจารณาปรับเวลาการเรียนสลับวันมาเรียน 
โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  
   1.1.6 ให้ครูและบุคลากรประสานงานต่อผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบและขอความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามาตรการหรือข้อแนะน าท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นในการดูแลหรือเฝ้าระวังนักเรียนท่ีเป็นบุตรหลานตนเองหรือ
ท่ีอยู่ในความปกครอง 
  1.2 มาตรการเสริม 
   1.2.1 ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองไข้ และการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ      
คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร หรือรับ – ส่งนักเรียน โดยมีการคัดกรอง
อาการป่วย หากพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ประสานโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2.2 จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารหรือห้องเรียนท่ีดี รวมถึงภายในห้องน้ า ท้ังนี้ให้
คนงานหรือแม่บ้านหรือนักการภารโรงท าความสะอาดพัดลม เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ าเสมอตาม
มาตรการของโรงเรียน 
   1.2.3 จัดให้มีระบบคิว มีพื้นท่ีรอคิวที่มีท่ีนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ท้ังบริเวณท่ีนั่ง 
จุดยืนเคารพธงชาติ จุดรับประทานอาหาร ห้องน้ า 
 2. การดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง ให้ครูและบุคลากรทุกคนช้ีแจงท าความเข้าใจถึงบทบาทของผู้ปกครอง เช่น 
  2.1 การเตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน 
  2.2 เตรียมอุปกรณ์การเรียน  หน้ากากอนามัยและสเปร์หรือเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน 
  2.3 การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
   - นักเรียนท่ีเดินทางโดยรถตู้โดยสาร ให้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขและค าแนะน าของโรงเรียน และขอความร่วมมือผู้ให้บริการรถตู้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท าความ
สะอาดภายในรถ เบาะท่ีนั่ง ก่อนรับ – ส่ง นักเรียนอย่างเคร่งครัด ส่วนทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมหรือก าชับการใช้
น้ ายาฆ่าเช้ือในสัดส่วนท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว 
   - ส าหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรการหรือค าแนะน าของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองมารับ – ส่งนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียนตามจุดท่ีก าหนดไว้ 
 
 



 
 3. การดูแลด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
  3.1 เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ครูเวรประจ าวันด าเนินการตรวจจุดคัด
กรอง  โดยเดินผ่านตามจุดคัดกรองดังนี้ 
   - จุดท่ี 1 ถาดเช็ดรองเท้า 
   - จุดท่ี 2 อ่างล้างมือด้วยสบู่เหลว 
   - จุดท่ี 3 ตรวจวัดอุณหภูมิ 
   - จุดท่ี 4 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
   - ขณะท าการคัดกรองหากพบนักเรียนมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม     
มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื่อย ให้ครูคัดแยกนักเรียนออกมา แล้วประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนไปพบแพทย์ทันที 
  3.2 เมื่อผ่านจุดคัดกรอง 
   - นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียนตามผังเส้นทางท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 4. กิจกรรมหน้าเสาธง 
   - นักเรียนอนุบาลฯ ท ากิจกรรมหน้าห้องเรียนอนุบาลฯ 
   - นักเรียนประถมฯ ท ากิจกรรมหน้าห้องเรียนประถมฯ 
 5. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
  5.1  ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างตามสภาพของห้องเรียน 
  5.2 ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือท้ังก่อนเรียน พักกลางวัน และ
หลังเรียน โดยมีการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือหลังเลิกเรียนทุกห้องเรียน พร้อมกับมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 
  5.3 ขณะท าการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  5.4 ให้นักเรียนเล่ียงการยืมส่ิงของต่าง ๆ จากเพื่อน เช่น อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 
  5.5 งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 
 6. การใช้ห้องน้ าโรงเรียน 
  6.1 จัดให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะห่าง
อย่างชัดเจน 
  6.2 จัดให้มีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และบันทึกเวลาในการท าความสะอาดห้องน้ า
โรงเรียนทุก ๆ วัน โดยมอบหมายครูเวรประจ าวัน แม่บ้าน นักการภารโรง ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
 7. การล้างมือของนักเรียน 
  7.1 เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่เหลว ท้ังก่อนและหลังการรับประทานอาหารหลัง  การเข้า
ห้องน้ า และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย ครูจะต้องสอนนักเรียนล้างมือ โดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 20 วินาที    
ของกรมอนามัย 
 
 



 8. การรับประทานอาหารกลางวัน 
  8.1 นักเรียนช้ันอนุบาลฯ ทุกคนรับประทานอาหารท่ีโรงอาหาร เวลา 11.00 น. โดยจัดท่ีนั่งเว้น
ระยะหา่งทางสังคมตามก าหนด 
  8.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เวลา 11.30 น. 
  8.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เวลา 12.00 น.  
 9. โรงอาหาร 
  9.1 โต๊ะทานอาหารของนักเรียนมีการจัดเว้นระยะ ตามก าหนด 
  9.2 โรงเรียนมีมาตรการอย่างเข้มงวด อุปกรณ์ ภาชนะในการรับประทานอาหาร จะต้องมีการท าความ
สะอาด เช่น ล้างด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติหลังจากการล้างภาชนะต้องมีการน าไปผ่ึงแดด เพื่อเป็นการฆ่าเช้ือ และจัดเก็บ
ให้มิดชิด 
  9.3 วัตถุดิบท่ีใช้ในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ และท าความสะอาด
อย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร 
  9.4 แม่ครัวทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 
  9.5 ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ พื้นโรงอาหารด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ ท้ังก่อนและหลังการรับประทานอาหาร
ของนักเรียนในแต่ละรอบ 
  9.6 การท้ิงขยะให้โรงเรียนมีมาตรการ การคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้งและมีการ
ก าจัดหลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน โดยใช้ถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
  9.7 โรงเรียนจัดครูเวรตรวจสอบความสะอาดประจ าวัน และประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีด้านอนามัยมาตรวจสอบเป็นระยะๆ 
  9.8 น้ าด่ืม โรงเรียน จัดครู/เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลอ านวยความสะดวกในการกดน้ าด่ืมจาก ตู้น้ าด่ืม และให้
นกัเรียนเตรียมขวดน้ า กระบอกน้ าหรือกระติกน ามาจากบ้าน 
 10. อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ าส่วนตัว 
  10.1 ครูประจ าช้ันจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดเก็บอุปกรณ์การแปรงฟัน 
  10.2 งดการใช้ของร่วมกันของนักเรียนและแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
  10.3 ครูประจ าช้ันน านักเรียนแปรงฟัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียน 
 11. การนอนของนักเรียนอนุบาล 
  11.1 โรงเรียนเว้นระยะท่ีนอนของนักเรียนให้ห่างกัน โดยให้ขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของ
ห้องเรียน 
   - ครูประจ าช้ัน/ครูพี่เล้ียงก ากับดูแลไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน (นักเรียนถอดหน้ากาก
อนามัย)  
 12. การมารับนักเรียน และการส่งนักเรียน 
  12.1 ผู้ปกครองมารับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ท่ีโรงเรียนเตรียมไว้ให้ 
 



 
  12.2 ช้ันอนุบาลฯ เลิกเรียน เวลา 15.00 น. ผู้ปกครองมารับท่ีจุดรับ – ส่ง อาคารเรียนอนุบาล และน า
หลักฐานในการรับนักเรียน พร้อมลงช่ือในสมุดรับนักเรียน 
  12.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เลิกเรียนเวลา 16.00 น.โดยนักเรียนจะอยู่ในห้องเรียนจนถึง             
เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นครูประจ าช้ันน านักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียนลงมารอผู้ปกครองหรือรถรับ-ส่งท่ี
อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดท่ีนั่งเว้นระยะห่างทางสังคม ครูเวรประกาศช่ือนักเรียนท่ีผู้ปกครองมารับเป็นรายบุคคล 
 13. การท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 
  13.1 โรงเรียนก าหนดมาตรการท าความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน หลังเลิกเรียนทุกวัน 
  13.2 การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน 
   - โรงเรียนจัดประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรทุกคน น าข้อมูลจากมติท่ีประชุมแจ้งผู้ปกครองทราบ
ทางไลน์กลุ่มห้องเรียนและเว็ปไซต์โรงเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อใหท้ราบสถานการณ์และความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
   - โรงเรียนก าหนดมาตรการ การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนท้ังหมดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือก่อน
เปิดภาคเรียน เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครูห้องสมุด อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์ พัดลมห้องน้ า 
ห้องครัว โรงอาหาร เป็นต้น 
   - โรงเรียนจัดห้องพยาบาลเพื่อรองรับนักเรียนกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือรอผู้ปกครองมารับ 
   - โรงเรียนประสานเจ้าหน้าท่ีกองการแพทย์และแพทย์, พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
        

 
 
    (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 

 
 
 
 


