
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน 
เร่ือง  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) 

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2564 โดยให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ในการเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา     
๒๐19 (COVID-๑๙) โดยยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนรวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้การเปิดเรียนแบบ 
On Site มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น จึงก าหนดมาตรการ
และแนวทางการเตรียมความพร้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ดังนี้ 

 ๑. มาตรการด้านการเปิดเรียนแบบ On Site      
     นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ

แบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่ม สลับวันเรียน(ห้องเรียนแบ่ง ๒ กลุ่ม A, B) โดยระดับอนุบาลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวัน ส่วนระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และบูรณาการการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการสอนของครูผู้สอน 

 ๒. มาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัย 
               ๒.๑ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดยึดหลักมาตรฐานส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A 

 ๒.๑.๑ D : Distancing เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิด 
 ๒.๒.๒ M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเป็นประจ า 
 ๒.๒.๓ H : Hand Washing ล้างมือด้วยน้ ากับสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 ๒.๒.๔ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 ๒.๒.๕ T : Testing เข้ารับการตรวจหาเช้ือ Covid – ๑๙ เมื่อมีอาการเข้าข่ายสงสัย 

             ว่าจะติดเช้ือหรือไปในพื้นท่ีเส่ียง 
 ๒.๒.๖ A : Application ใช้แอพไทยชนะหรือหมอชนะเมื่อไปสถานท่ีสาธารณะ 

        ๒.๒ ข้อมูลสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๒.๑ บันทึกข้อมูลการป่วยโรคทางเดินหายใจของ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
 ๒.๒.๒ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการ    

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามาก ากับดูแลร่วมกับโรงเรียน 
 ๒.๒.๓ บันทึกข้อมูลหลังเลิกเรียนของนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษาได้เดินทางไป                         

  สถานท่ีใดบ้าง 
 
 



     ๒.๓ ข้อปฏิบัติเม่ืออยู่ในโรงเรียน 
 ๒.๓.๑ ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
 ๒.๓.๒ คัดกรองวัดไข ้
 ๒.๓.๓ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอออล์ หรือสบู่ 
 ๒.๓.๔ เว้นระยะห่าง 
 ๒.๓.๕ ลดความแออัด 

     ๒.๔ บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
 ๒.๔.๑ ผู้ปกครอง 

- เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียน 
- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้นักเรียนพกติดตัวมาโรงเรียน ได้แก่ 

หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ 
ขวดน้ าด่ืม กระบอกน้ า กระติกใส่น้ าด่ืม 

-   ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีมารับ-ส่ง นักเรียน 
-   ติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน   

           เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค  
            ๒.๔.๒ รถตู้โดยสารรับ-ส่งนักเรียน 

- คนขับรถตู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีขับรถ 
      - ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ 

- ท่ีนั่งในรถโดยการเว้นระยะห่าง 
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในรถ 
- ท าความสะอาดภายในรถท่ีนั่งก่อน รับ-ส่ง นักเรียนทุกครั้ง 

                               - ติดตามข่าวสารและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในมาตรการป้องกันฯ                        
                       ๒.๔.๓ บทบาทของครูประจ าชั้นและครูผู้สอน 

- ท าการสอนและดูแลนักเรียนในห้องเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
                               - ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีท าการสอนและดูแลนักเรียน 

 ๒.๔.๔ บทบาทของครูเวรประจ าวันและครูประจ าจุด 
- ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการ ทุกจุด ทุกช่วงเวลาจนกว่านักเรียนกลับ 
- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๒.๔.๕ ผู้มาติดต่อราชการ 
- ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งท่ีมาติดต่อราชการ 
- คัดกรองวัดไข ้
- สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบแพลตฟอร์มไทยชนะ 
 
 

 



 
 

 ๒.๕ แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 ๒.๕.๑ ช่องทางการเข้าบริเวณโรงเรียน 

-  ระดับอนุบาล รับ-ส่งนักเรียนท่ีประตู 2 และระดับประถมศึกษา รับ-ส่งนักเรียน                 
ท่ีประตู 1 โดยผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

 ๒.๕.๒ การท ากิจกรรมเคารพธงชาติ ให้นักเรียนเข้าแถวในห้องเรียน  
 ๒.๕.๓ การรับประทานอาหารกลางวันให้มีการล้างมือก่อน และหลังรับประทานอาหาร                      

                   โดยจัดช่วงเวลารับประทานอาหารของนักเรียนเป็น ๓ ช่วง ดังนี้  
- อนุบาลศึกษาปีท่ี ๑-๓  รับประทานเวลา ๑๑.๐๐ น.   
- ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  รับประทานเวลา ๑๑.๓๐ น 
- ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  รับประทานเวลา ๑๒.๐๐ น 

             เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในโรงอาหารและมีการท าความสะอาดโรงอาหารทุกวัน 
กรณีฝนตก    ผู้ปกครองสามารถน ารถเข้ามาส่งและรับ บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาลและทางเช่ือมอาคาร 1กับ 
อาคาร 3 โดยมีจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID -๑๙) โดยเคร่งครัด  
 ๓. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 ๓.๑ หอ้งเรียน 
 ๓.๑.๑ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับนักเรียนให้ห่างมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ 
 ๓.๑.๒ จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ก่อนเปิด

เครื่องปรับอากาศท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
 ๓.๑.๓ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือส าหรับนักเรียนและครูไว้ในห้องเรียน 
 ๓.๑.๔ ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ หลังเลิกเรียน 

     ๓.๒ หอ้งพักครู 
 ๓.๒.๑  จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้มีการเว้นระยะห่างระหวา่งบุคคล ๑.๕  เมตร 
 ๓.๒.๒  ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆ วันละ ๒ ครั้ง 
 ๓.๒.๓  จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือส าหรับครูและผู้ท่ีมาติดต่อภายในห้อง 

 ๓.๓ หอ้งพยาบาล 
 ๓.๓.๑  จัดครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน 
 ๓.๓.๒  จัดพื้นท่ีและแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดหรือป่วย

จากสาเหตุอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 
 ๓.๓.๓  ท าความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวัน 
 ๓.๓.๔  จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือส าหรับครูและผู้ท่ีมาติดต่อภายในห้อง 

            ๓.๓.๕  ประสานเจ้าหน้าท่ีจากกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย เป็นท่ีปรึกษา                     
ด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 

 
 



 ๓.๔ โรงอาหาร 
      ๓.๔.๑  จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ เหลว ส าหรับนักเรียนล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร 

 ๓.๔.๒  ท าความสะอาดสถานท่ีบริเวณห้องครัว สถานท่ีปรุงอาหาร พื้นท่ีนั่งรับประทาน
อาหารและพื้นโรงอาหาร 

 ๓.๔.๓  ท าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดหาเครื่องกรอง    
น้ าด่ืมท่ีสะอาดและถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข 

 3.5 ผู้ประกอบการอาหาร 
                       ๓.๕.๑  ผู้ประกอบอาหารต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้า 
       ๓.๕.๒  กรณีท่ีมีอาการ ป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก งดปฏิบัติงานและแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที 
       ๓.๕.๓  รักษาความสะอาดของมือโดยการล้างมือบ่อยๆ ก่อนประกอบอาหาร 

 ๓.๖ ห้องน้ า 
    ๓.๖.๑  ก าหนดจุดเว้นระยะในการรอเข้าห้องน้ าให้ชัดเจน 
    ๓.๖.๒  จัดเตรียมสบู่เหลวส าหรับล้างมือ ไว้ในห้องน้ าทุกช้ันอย่างเพียงพอ 
              ๓.๖.๓  ท าความสะอาด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

 ๓.๗ อาคารเรียน 
    ๓.๗.๑ ระเบียงท่ีนั่ง มีการก าหนดจุดนั่งโดยเน้นการเว้นระยะห่าง 
      ๓.๗.๒ ท าความสะอาดระเบียงอย่างน้อยวันละ ๒  ครั้ง 

 ๓.๗.๓ หลังเลิกเรียนมีการฉีดน้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดทุกวัน 

 4. ให้ความรู้ ค าแนะน าการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียนและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปกัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
     
 
      (นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์) 
                             ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 

 
 
 

        
      

 
       


