
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ( ฉบับที่ 4 ) 

************************************************* 

สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศได้ขยายออกเป็น
วงกว้างกระจายในหลายพื้นท่ี รวมทั้งมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยัง
ไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน  และผลการสำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียน
เมืองพญาแลวิทยาพบมีสถิติความเสี่ยงในกรณีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนเดินทางไป-กลับจากต่างจังหวัด ประกอบกับ
จังหวัดชัยภูมิมีมาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19  ที่ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาพบว่ายังอยู่
ในช่วงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 
2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 และเปิดเรียนใน วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 
2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง
ทาง www.phayalae.ac.th กลุ่ม line ครูประจำชั้น หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนเมืองพญาแล
วิทยา 044-811768 นายธโนวุธ อ่ินคำ โทรศัพท์ 085-0173706 นายเกรียงไกร จำนงชอบ โทรศัพท์ 089-8446569   
นายวงกฎ เหง่าชัย โทรศัพท์ 096-7877627    

2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ และทำการสอนออนไลน์ทุกรายวชิา
ที่รับผิดชอบตามตารางสอน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับ ติดตาม
ในการปฏิบัติการสอนอย่างเคร่งครัด พร้อมสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เสนอผู้บริหารในทุกวัน 

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที ่เวรยามดูแลทรัพย์สินและ         
ความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความเสียหาย 

4. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำอยู ่ที่ตั ้ง ไม่เดินทางไปในพื้นที ่เสี ่ยงหรือ
ต่างจังหวัด หากมี  ความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัด  ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน ปฏิบัติตาม
มาตรการการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดอย่างเคร่งครัด 

5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับ ดูแล นักเรียนในปกครองของท่าน เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนและ
ช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้ทาง www.phayalae.ac.th กลุ่ม line 
ครูประจำชั้น  รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 
 
 
           (นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

 



 
 

                                                                        
 
 
ที่  ศธ 04260.03 /17                               โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
                                  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 
                                                           

              9  มกราคม  2564 
 

เรื่อง     แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

เรียน    ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาทุกท่าน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศได้ขยายออกเป็น
วงกว้างกระจายในหลายพื้นท่ี รวมทั้งมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยัง
ไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน  และผลการสำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียน
เมืองพญาแลวิทยาพบมีสถิติความเสี่ยงในกรณีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนเดินทางไป-กลับจากต่างจังหวัด ประกอบกับ
จังหวัดชัยภูมิมีมาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวและมีความห่วงใยถึงสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ
พิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 และเปิดเรียนใน วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง  โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ โรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยา www.phayalae.ac.th  กลุ่มไลน์ครูประจำชั้น หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยา044-811768 รองผู้อำนวยการธโนวุธ อิ่นคำ โทรศัพท์ 085-0173706 รองผู้อำนวยการเกรียงไกร จำนงชอบ 
โทรศัพท์   089-8446569 นายวงกฎ เหง่าชัย โทรศัพท์ 096-7877627  
 ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับ ดูแล นักเรียนในปกครองของท่าน เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนและช่องทางที่
ครูประจำวิชานัดหมาย สามารถตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ได้ทาง www.phayalae.ac.th 
กลุ่ม line ครูประจำชั้น ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคย 
 
 

                                                              
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                      (นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทร. 044-811768    โทรสาร . 044-811769 
ผู้ประสานงาน : นายเกรียงไกร จำนงชอบ (089-8446569) 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา        

ที่  บค  3/2564                    -                           วนัที่  9  มกราคม  2564 

เร่ือง  มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4) 
 
เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาทุกท่าน 

          อ้างถึงประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส  
โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4)  จึงแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564  และเปิดทำการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน(on-site) ในวันที่ 18 มกราคม 2564  ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมือง
พญาแลวิทยาทุกท่านยึดถือแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที ่11 – 15 
มกราคม 2564  การปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามระเบียบทางราชการและระเบียบการแต่งกายประจำวันของ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ทำการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบตามตารางสอน และจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) ส่งที ่สำนักงานวิชาการ ซึ ่งจะรวบรวมประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.phayalae.ac.th เพื ่อให้
ผู้ปกครองช่วยกำกับติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน  ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์ให้กับนักเรียนได้เรยีนรู้
ด้วยตนเองเพิ่มเติม  จัดทำแผนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับ ติดตามในการ
ปฏิบัติการสอน พร้อมสรุปในด้านปริมาณและคุณภาพในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นรายวัน 

2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านกำกับติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ ค้นหาสาเหตุ
และแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนตามความ
เหมาะสมเพิ่มเติมในรูปแบบการเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด(ON Hand) หรือเรียนผ่าน Application (ON 
Demand) หรือช่องทางอ่ืน ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนสูงสุด 

3. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทั้งที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่
เสี ่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เว้น
ระยะห่าง โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถาน ล้างมือให้
บ่อยครั้ง  ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ 

4.  ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำอยู่ที่ตั้ง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือ 
ต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัด  ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน ปฏิบัติตามมาตรการ
การเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดอย่างเคร่งครัด 

5. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ติดตามประกาศหรือข้อราชการจากทาง 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาอย่างต่อเนื่อง และแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้
ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เสนอรายงานเพ่ือพัฒนาต่อไป 

6. ใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินและ 
ความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความเสียหาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 

 
(นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต) 

                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิท 


