
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

................................................................ 
ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง

มากขึ้น โดยปรากฏจากการรายงานสถานการณ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วยนั้น เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน จึงด าเนินการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน 2 รูปแบบ 
คือ แบบ On-site แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม  และเรียนแบบ On-Hand, On-demand             
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันและจ ากัดวงของผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มิให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตลอดจน
ป้องกันผลกระทบต่อเนื่องถึงทุกครอบครัวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมโดยส่วนรวม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ            
(วันครู 2504) จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 ส าหรับภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 2 Partialty School - based Learning จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนส่วนหนึ่ง         
และท่ีบ้านส่วนหนึ่ง โดยมีมาตรการ Social Distancing และมาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด โดยเตรียมความพร้อม 
แนวปฏิบัติที่ 1 และ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลง 

    ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดได้    
ทุกขณะโปรดติดตามประกาศจากโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโปรด
ติดตามข่าวสาร ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และโปรดเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติทุกแนวทาง       
ที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         / ประเด็น/กิจกรรม... 
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ประเด็น/กิจกรรม 
แนวปฏิบัติเม่ือเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

แนวปฏิบัติที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 3 
1. สถานการณ์การแพร่
ระบาด 

อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด
ต่ าหรือไม่ระบาดเลย 

อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด
ปานกลาง 

อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง
หรือมีการระบาดรอบที่ 2 

2. ระดับการเปิดเรียน ระดับท่ี 1 เปิดเรียนและ
จัดการเรียนการสอน
ตามปกติ โดยมีมาตรการ 
Social Distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

จัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนส่วนหนึ่งและท่ี
บ้านส่วนหนึ่ง โดยมี
มาตรการ Social 
Distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้าน
เป็นหลัก 

3.รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอน
ตามปกติที่โรงเรียน 
100% 

จัดการเรียนการสอน
ตามปกติ 50% และ   
On-Hand  และ       
On-demand 50% 

จัดการเรียนการสอน 
Online  On-Hand  และ 
On-demand 100% 

4. เวลาเรียน ตามโครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างเวลาเรียน 
5. การเข้าแถวเคารพ    
ธงชาติ 

งดกิจกรรมหน้าเสาธง  
ชั้น อ.1 -ป.5 (มอบให้
นักเรียน ป.6 เข้าแถว
หน้าเสาธง) 

งดกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น 
อ.1 -ป.5 (มอบให้
นักเรียน ป.6 เข้าแถว
หน้าเสาธง) 

งดกิจกรรมหน้าเสาธง 

6. วิธีการจัดการเรียนรู้
แยกตามรายวิชา 

เรียนตามปกติทุกรายวิชา เรียนตามปกติทุกรายวิชา เรียนตามปกติทุกรายวิชา 

7. การจัดห้องเรียน ห้องเรียนละ 30-40 คน ห้องเรียนละ 25 คน - 
8. แนวทางการวัดและ
ประเมินผล 

ตามปกติ รูปแบบการประเมินผล   
ที่หลากหลาย เน้นเชิง
ประจักษ์ค านึงถึง
ระยะเวลา และความ
สะดวกภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาด 

รูปแบบการประเมินผล     
ที่หลากหลาย เน้นเชิง
ประจักษ์ค านึงถึงระยะเวลา 
และความสะดวกภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

9. แนวทางการวัดและ
ประเมินผลระหว่าง/  
ปลายภาคเรียน 

ครูผู้สอนเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนและโรงเรียน
จัดสอบปลายภาคเรียนให้
ตามปกติโดยมีมาตรการ 
Social Distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

ครูผู้สอนเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนและโรงเรียน
จัดสอบปลายภาคเรียนให้
ตามปกติโดยมีมาตรการ 
Social Distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่
เคร่งครัด 

ครูผู้สอนเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนและโรงเรียน
จัดสอบปลายภาคเรียนใน
รูปแบบการประเมินผล     
ที่หลากหลายภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

          
/ 1.2 ก าหนดแผนผัง... 
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    1.2 ก าหนดแผนผังที่นั่งเรียนชั้นเรียน โดยใช้มาตรการ Social Distancing และมาตรการ

สุขอนามัยที่เคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน 1.5 - 2 เมตรขึ้นไป จ านวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน  
    1.3 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนให้ครูผู้สอน    

และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอน และสอดแทรกองค์ความรู้สถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบท
ของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

2. แนวปฏิบัติส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน      
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

2.1 ให้สวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)     
ขณะปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

2.2 ตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิร่างกายทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย 
2.3 ให้บุคลากรทุกคนที่มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก        
พักรักษาอาการ และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมปฏิบัติงานทันที และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
กับการปฏิบัติงานตามปกติ 

2.4 งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้เรียน หรือผู้สอน 
2.5 ให้บุคลากรทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% ทุกครั้งเมื่อ    

เข้า – ออก บริเวณโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
2.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ของดเว้น หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/

โครงการของโรงเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
2.7 แนวปฏิบัติส าหรับกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน ก าหนดแนวปฏิบัติและให้ความรู้เรื่อง     

การป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการประชาสัมพันธ์ อบรมหน้าเสาธง โดยครูผู้สอนในชั้นเรียน 

3. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 
3.1 แนวปฏิบัติการเข้า - ออก บริเวณโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

1) นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค  
(Face Shield) ขณะอยู่ภายในโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

2) โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ก าหนดจุดคัดกรอง ได้แก่ บริเวณทางขึ้น   
ของอาคาเรียนหลวงพ่อห้อม 1, หลวงพ่อห้อม 2, หลวงพ่อห้อม 3, อาคารสุขวโรทัย และอาคารส านักงาน       
ป้อมเพชร ห้ามมิให้เข้า – ออกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) นอกเหนือจากจุดคัดกรองที่ก าหนด        
หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท าผิดวินัยนักเรียนตามประกาศ 

3) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกเข้าบริเวณโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ        
(วันครู 2504) หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ      
ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น 

3.2 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนในวันเปิดเรียน 
1) นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียน ก่อนเวลา 08.00 น. มาช้ากว่าเวลาดังกล่าวถือว่ามาสาย 
 
       / 2) บันทึกอุณหภูมิ... 
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2) บันทึกอุณหภูมิการมาเรียนทุกครั้ง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
3) ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการ

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก     
เข้า – ออก บริเวณโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ โดยทางโรงเรียนจะประสานกับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านในทันที   
เพ่ือพาไปพบแพทย ์และอนุญาตให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีโดยไม่นับเป็นวันลา 

4) ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% บ่อยครั้ง       
โดยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ จัดบริการไว้ทุกอาคารเรียน และห้องเรียน  

5) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป งดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเคารพ
ธงชาติ ภายในอาคารเรียนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (มอบให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าแถวหน้าเสาธง) 

6) หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย และการรวมกลุ่มของนักเรียน 
7) ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ า ฯลฯ และหลีกเลี่ยงการนั่ง

รับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน  

4. แนวปฏิบัติการรับประทานอาหารกลางวัน 
4.1 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ เปิดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามปกติ โดยให้นักเรียน                    

นั่งรับประทานในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น และค านึงถึงมาตรการ Social Distancing ร่วมกับมาตรการสุขอนามัย    
ที่เคร่งครัด 

4.2 ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่และตรวจสอบคุณภาพ
อาหารให้ได้มาตรฐาน สวมถุงมือยางตลอดเวลาที่ประกอบอาหารและจัดเตรียมอาหารจ าหน่าย 

 5. แนวปฏิบัติการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
5.1 จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได

ห้องน้ า เก้าอ้ี โต๊ะ เป็นต้น ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด อย่างสม่ าเสมอ 
5.2 ห้องน้ า/ห้องสุขา มีสบู่หรือเจลล้างมืออย่างเพียงพอ 
5.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

6.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 
  6.1 การจัดการเรียนการสอน On-site คือ มาเรียนที่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)     
ทุกวัน (จันทร์ - ศุกร์) ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1  ชั้นอนุบาล 2 ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  6.2 การเรียนการสอนแบบ On-site แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม และเรียนแบบ 
On-Hand  On-demand เรียนรู้อยู่ที่บ้าน โดยจัดกลุ่มสลับวันมาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เป็นกลุ่ม A      
และกลุ่ม B  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 

        (นายสุภัค  พวงขจร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 


