
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 

เร่ือง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ

สอน และการสอบเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากสุด ได้ทบทวนและ

พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19   

ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร     

และสถานศึกษาเปิดเรียน On Site จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

และอยู่ได้กับ โควิด  19 อย่างปลอดภัย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีการจัดทำประกาศเพื่อเป็นแนวทางและมาตรการฯ 

ดังนี้ 

1. กำหนดการเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site                           

ในวันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติทุกระดับช้ัน 

2. แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On Site        

ด้วยหลักการ 3T1V 

1) T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อม

ก่อนเปิดเรียน 

2) T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความ

เส่ียงตนเองเป็นประจำ 

3) T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาสม 

4) V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5 – 18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 

3. มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา  

3.1 7 มาตรการเข้ม 

1) Thai Stop COVID plus+ และรายงานผลผ่าน MOECOVID 

2) ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) 
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3) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 

4) อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5) แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School  Isolation 

6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัย

รถโรงเรียน 

7) School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

2.2 มาตรการหลัก D M H T – R C  

1) เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
2) สวมหน้ากาก (Mask Wearing) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 

3) ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือสบู่บ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือ

ใช้เจลแอลกอฮอล์ 

4) คัดกรองวัดไข ้(Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเส่ียงทุกคนก่อน

เข้าสถานศึกษา 

5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุ่มคนจำนวนมาก 

6) ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอากพื้นผิวสัมผัสร่วม 

2.5 มาตรการเสริม SSET – C Q 

1) ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 

2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องกินอาหาร

ร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 

3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 

2 ชม. นำมาอุ่นให้ร้อนท่ัวถึงก่อนกินอีกครั้ง 

4) ลงทะเบียน (Thai chana) ลงทะเบียนด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียน

บันทกึการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 

5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจาก

พื้นท่ีเส่ียงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 

6) กักกันตนเอง (Quarantine) เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ใน

พื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดของโรค 

/4. ผู้ติดต่อราชการ... 
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4. ผู้ติดต่อราชการ 

3.1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยยึดหลัก  D-M-H-T-T                 

1) D - Distancing : อยู่ห่างไว้ 

2) M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน 

3) H - Hand wash : หมั่นล้างมือ 

4) T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูม ิ

5) T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ)  

5. ให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับนักเรียนให้นำมาด้วยทุกคร้ัง 

รายละเอียดดังนี ้

5.1 เตรียมช้อนส่วนตัวสำหรับนักเรียน จำนวน 1 คัน  

5.2 ขวดน้ำด่ืมสำหรับนักเรียน 

5.3 ให้น ักเร ียนสวมหน้ากากอนามัย และให้น ักเร ียนสำรองหน้ากากอนามัย              

มาด้วย 1 ช้ิน 

6. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งประกาศให้รับทราบอีกคร้ัง 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี  9   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 

 

 

(นายอดิศักดิ์  ใชยพรม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 


