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01 มาตรการส าหรับการเปิด
เรียนแบบ On-Site



การเปิดเรียน
แบบ On-Site 
ใช้มาตรการ 
ดังนี้

6 มาตรการหลกั

6 มาตรการเสรมิ

7 มาตรการเขม้ของสถานศกึษา

School Isolation







7 มาตรการเข้มสถานศึกษา (ไป-กลับ)

1 2 3 4 5 6
ประเมนิความพร้อม
ก่อนเปิดเรียน ผ่าน 

Thai Stop COVID Plus 
(TSC)+ และรายงานการ
ติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID

จัดระบบใหบ้ริการ
อาหาร

ตามหลกัสขุาภิบาล
และหลกัโภชนาการ

จัด School Isolation 
แผนเผชิญเหต ุ
และมีการซกัซอ้ม

จัดกิจกรรม
รูปแบบ 

Small Bubble 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
ไดแ้ก่ การระบายอากาศ
ภายในอาคาร การท าความ
สะอาด คณุภาพน า้ อปุโภค
บรโิภค และการจดัการขยะ 

ควบคุมดูแลการเดนิทาง
จากบา้นไปโรงเรียน 

(Sealed Route) 
กรณีรถรบั-สง่นกัเรยีน 
รถส่วนบคุคล และรถ

สาธารณะ 

จัดใหม้ี School Pass 
ส าหรับนักเรียน  ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ประกอบดว้ยผลการประเมิน
Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ 
ATK ภายใน 7 วัน ประวัตกิาร
รับวัคซีนเพือ่ใหเ้กิดความ

ปลอดภยัเม่ือเข้า-ออกโรงเรียน
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ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถงึ 
ผู้ทีไ่ม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใกล้ชิด พดูคุยกับผู้ตดิเชือ้ ในระยะ 1 
เมตร เป็นเวลานาน 5 นาทขีึน้ไป หรือ ถูกไอจามใส่
หรือ ผู้ทีอ่ยู่ในบริเวณทีปิ่ด ไม่มกีารถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ตดิ
เชือ้เป็นเวลา 15 นาทขีึน้ไป 



กรณีทีพ่บนักเรียนทีม่อีาการเสี่ยงในขณะทีอ่ยู่โรงเรียน

หากนักเรียนมอีาการไข้ ไอ เจบ็คอ หรืออุณหภูมร่ิางกาย มากกว่า 37.5 องศา
ครูประจ าชัน้พานกัเรียนไปหอ้งแยกกกั เพ่ือตรวจ ATK

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก
-นกัเรยีนคนดงักลา่ว รกัษาตวัแบบ Home Isolation หรอื School Isolation เป็นเวลา 10 วนั 
และสง่ผลตรวจ ATK ก่อนจะกลบัมาเรยีนอีกครัง้

หากผลตรวจ ATK เป็นลบ แตน่กัเรยีนยงัมีอาการไข ้โรงเรยีนโทรแจง้ใหผู้ป้กครองมารบัเด็กกลบับา้น 
ขอใหห้ยุดพกัอยู่บา้น จนกว่าจะหายดี

เพือ่นนักเรียนในห้อง (กลุ่มผู้สัมผัสเสีย่งสูง) มผีลตรวจ ATK เป็นลบ
กรณีท่ี 1 - ไดร้บัวคัซีนครบตามค าแนะน าปัจจบุนั มาเรยีน on-site ไดต้ามปกติ

กรณีที่ 2 – ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน หรอื รบัวคัซีนไม่ครบตามค าแนะน าปัจจบุนั ครูจดัใบงานใหน้กัเรยีน และเรยีนรูท่ี้บา้น 5 วนั



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ นักเรียนอนุบำล

เมือ่มาถงึโรงเรียน
และการเข้าแถวตอนเช้า

ตรวจคดักรอง

ใสห่นา้กากเสมอ

ลา้งมือดว้ยเจล

ยืนเขา้แถวท ากิจกรรม
ยามเชา้ เวน้ระยะห่าง1เมตร

ในหอ้งเรียน / หอ้งดนตรี / 
หอ้งภาษาอังกฤษ

ใสห่นา้กากเสมอ

ลา้งมือดว้ยเจลก่อน
และหลงัเรยีน

นั่งประจ าจดุที่
ก าหนด

เวน้ระยะห่าง1เมตร

มีการท าความสะอาดสื่อ 
พืน้หอ้งเรยีน จดุสมัผสัรว่ม 
หอ้งน า้ หลงัใชง้านเป็น
ประจ า

รับประทานอาหาร / นอนกลางวัน

นั่งห่างกนัเป็นฟันปลา

น ากระติกน า้และกลอ่งชอ้นสอ้ม
มาวางท่ีนั่งของตนเอง
(นั่งท่ีเดิม)

ลา้งมือฟอกสบูก่่อนและหลงั
รบัประทานอาหาร

การเรียนว่ายน า้

เวน้ระยะห่าง 1-2 
เมตร เมื่ออยู่ในสระ

หากจะบว้นน า้ลาย หรอื
ปัสสาวะ ใหข้ึน้จากสระ
ไปเขา้หอ้งน า้ 



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ นักเรียนประถม

เมือ่มาถงึโรงเรียน
และการเข้าแถวตอนเช้า

ตรวจคดักรอง

ใสห่นา้กากเสมอ

ลา้งมือดว้ยเจล

ยืนเขา้แถวท ากิจกรรม
ยามเชา้ตามจดุที่ก าหนด
เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร

ในหอ้งเรียน / วิชาพเิศษ

ใสห่นา้กากเสมอ

ลา้งมือดว้ยเจลก่อน
และหลงัเรยีน

นั่งประจ าจดุที่
ก าหนด

เวน้ระยะห่าง1เมตร

มีการท าความสะอาด 
จดุสมัผสัรว่ม 
หลงัใชง้านทกุครัง้

รับประทานอาหาร

นั่งท่ีโต๊ะเรยีนของตนเอง

น ากระติกน า้และกลอ่งชอ้นสอ้ม
มาวางท่ีนั่งของตนเอง
(นั่งท่ีโต๊ะนกัเรยีน)

ลา้งมือฟอกสบูก่่อนและหลงั
รบัประทานอาหาร

การเรียนว่ายน า้

เวน้ระยะห่าง 1 
เมตร เมื่ออยู่ในสระ

หากจะบว้นน า้ลาย หรอื
ปัสสาวะ ใหข้ึน้จากสระ
ไปเขา้หอ้งน า้ 



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ นักเรียน

หากมีอาการไข้  ไอ จาม เจบ็คอ รีบแจ้งครูประจ าช้ัน

ใส่หน้ากากตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน

ลา้งมอืดว้ยเจล / ลา้งมอืฟอกสบู่บ่อยๆ

เวน้ระยะหา่ง 1-2 เมตร



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ ผูป้กครอง

ขอความรว่มมือผูป้กครองไม่เขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน หรอืขึน้บนอาคารเรยีน 

หากทา่นตอ้งเขา้มาติดตอ่ที่หอ้งธุรการ ขอความรว่มมือใหท้า่นปฏิบตัิดงันี ้
1) เขา้-ออก จดุคดักรองท่ี 1 เทา่นัน้ ตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกาย
2) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมื่ออยูภ่ายในบรเิวณโรงเรยีน

ตอ้งการรบันกัเรยีนก่อนเวลาเลิกเรยีน ติดตอ่หอ้งธุรการโดยแสดงบตัร
ประชาชนทกุครัง้

หากพบนักเรียนมีอาการไอ จาม และมีไข้ โปรดตรวจ ATK และ
หยุดเรียนจนกว่านักเรียนจะไม่มีอาการไข้



02 ข้อมูลส าหรับเดก็อนุบาล3
ขึน้ประถมศึกษาปีที ่1



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 10 รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
5. ประวตัิศาสตร์
6. สขุศกึษาและพลศกึษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาตา่งประเทศ
10. รายวิชาเพิ่มเติม English for Reading



กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

กิจกรรม
แนะแนว

ลกูเสือ-ยวุกาชาด   

กิจกรรม
นกัเรยีน

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

ชมุนมุ  



◼การประเมินระดบัชั้นเรียน 
◉การถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การทดสอบ 
◼การประเมินระดับสถานศึกษา (สอบกลางปี, ปลายปี)
◼การประเมินระดับชาต ิ(RT-ป.1, NT-ป.3, O-NET-ป.6)

การวัดและการประเมินผล



You can Resize without 

losing quality

You can Change Fill 

Color &

Line Color

www.allppt.com

FREE 

PPT 

TEMPLATES

การเล่ือนชั้น
ระดบั

ประถมศึกษา
ตอ้งผา่น

1. เวลาเรียน 80% ทุกรายวิชา
2. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอ้งผ่านทุกตวัชีว้ัด
3. การอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียน ดเียีย่ม, ด,ี ผ่าน
4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดเียีย่ม, ด,ี ผ่าน
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่าน, ไม่ผ่าน
▪กิจกรรมแนะแนว

▪กิจกรรมนักเรียน: ลูกเสือ - ยุวกาชาด, ชุมนุม

▪กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

▪



การแต่งกาย ป. 1

• ชุดนักเรียน
นร.ชาย รองเทา้ผา้ใบสีด  า

• ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด
ใสช่ดุนกัเรยีน ส าหรบัเครือ่งหมายและผา้ผกูคอ

โรงเรยีนมีจ าหน่ายเม่ือเปิดเรยีน
• ชุดพละ
ใสเ่สือ้พละเดิม เปลี่ยนเป็นกางเกงขายาว

• ชุดขาว
วนัพธุ วนัพระประจ าโรงเรยีน



ชุดนกัเรียน ชุดลูกเสือส ำรอง  
ชุดยุวกำชำด



เมือ่ขึน้ชั้น ป.1 
ขอใหม้าส่งนักเรียนใหต้รงเวลา
นักเรียนควรถงึโรงเรียนอย่างช้า

เวลา 07.30 น. 



ใหพ้านกัเรยีนมาวดักางเกงพละท่ี
หอ้งพยาบาล ภายในวนัท่ี 13 พค
65

เม่ือเปิดเรยีน ขอใหจ้ดัเตรยีมเบาะ
โยคะ / ชดุส าหรบัฝึกโยคะ ใหเ้ด็ก
ดว้ย

เม่ือขึน้ ป.1 ไม่มีสมดุสื่อสารแตใ่ช้
สมดุจดการบา้นในการสื่อสารให้
ผูป้กครองรบัทราบ 



03 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ



โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

1. ค่าธรรมเนียมรายหวั 
(อตัราปกติ 10,000 กวา่บาท /

ภาคเรยีน)
รฐัอดุหนนุ 70 %

(นกัเรยีนทกุโรงเรยีนได ้
ยกเวน้โรงเรยีนท่ีสอนแบบ 

English Program)

2. ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

อนุบาล 300 : ปี

ประถม 360 : ปี 

3. ค่าอุปกรณ์
การเรียน        
อนุบาล 100 :
เทอม  
ประถม 195 : 
เทอม  

4. ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

อนุบาล 215 : 
เทอม        

ประถม 240 : 
เทอม

5. ค่าหนังสือ
เรียน

อนุบาล 100 : 
ปี

รายการท่ี 2-3: โรงเรยีนด าเนินการจ่ายเงินใหผู้ป้กครอง (ผูป้กครองรบัเงิน ระหวา่งวนัท่ี 26 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2565)
รายการท่ี 4-5: โรงเรยีนเป็นผูด้  าเนินการ



ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม2 ส าหรับนักเรียนชั้นประถม
* วนัจนัทรท่ี์ 9 พฤษภาคม 2565 ณ วดัสายไหม (ครูประจ าชัน้คนเดิม
ของปี 64 จะเป็นผูด้แูลนกัเรียน)
* ผูป้กครองสง่นกัเรียนท่ีวดัสายไหม เวลา 8.00 น. แลว้วนรถมาจอด
รถนกัเรียนท่ีโรงเรยีน
* เม่ือฉีดวคัซีนเสรจ็แลว้ ครูประจ าชัน้จะพานกัเรียนมาสง่ท่ีโรงเรยีน

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม2 ส าหรับนักเรียนอนุบาล
* วนัพธุท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรยีนผอ่งสวุรรณวิทยา

29

แจ้งเพ่ือทราบ



• จ าหน่ายเสือ้ผา้นกัเรยีน ถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565
• จ าหน่ายแบบเรยีนฯ ถงึวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565
• เปิดเรยีนภาคตน้ วนัองัคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565
• เวลาเลิกเรียน

- อนบุาล เลิกเรยีนเวลา 14.30 น.
- ประถม เลิกเรยีนเวลา 15.00 น.

• ดูแลการบ้านหลังเลิกเรียน เร่ิมเดอืนมถุินายน เวลา 15.20 – 16.50 น.

แจง้เพือ่ทราบ



• ตดิตอ่สอบถาม เร่ืองเส้นทางของรถรับ-ส่งนักเรียน
โทร. 080-6299961

• ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคต้นปีการศึกษา 2565
ภายในวันที ่31 พฤษภาคม 65 
ผูป้กครองท่ีช าระคา่ธรรมเนียมแลว้ ติดตอ่ขอรบัใบเสรจ็ และใบ
เบิก(ราชการ) ท่ีหอ้งธุรการ

แจง้เพือ่ทราบ



• ช าระผา่น mobile application 

ไดทุ้กธนาคาร: ไม่มีค่าธรรมเนียม 

• ช าระผา่นตู ้ATM ไดทุ้กธนาคาร: 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

• ช าระผา่นเคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ: 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ใบช าระค่าธรรมเนียมการเรียน



04 เร่ืองขอความร่วมมอื



• ทานอาหารทีห่ลากหลาย ไม่ส่งเสริมใหเ้ดก็ทานอาหารกรุบกรอบ

• ใหเ้ดก็ท ากิจวัตรประจ าวันดว้ยตนเอง เช่น ตกัอาหารรบัประทานเอง, เขา้หอ้งน า้ดว้ยตนเอง, แตง่ตวั, 
แปรงฟัน, เก็บเครื่องนอน

• เป็นแบบอย่างทีด่ใีหกั้บเดก็ เรื่อง การใชว้าจา, การแตง่กาย, การยืนตรงเม่ือไดย้ินเพลงชาต,ิ ทิง้ขยะให้
ถกูท่ี 

• ใหเ้ดก็มีหน้าทีท่ีต่อ้งรับผิดชอบ เช่น ถือกระเป๋านกัเรียนของตนเอง, เก็บของเขา้ท่ีเม่ือใชเ้สรจ็แลว้, 
รดน า้ตน้ไม,้ กรอกน า้, จดัโต๊ะอาหาร, จดัตารางสอน

• อนุบาล ฝึกกิจกรรมตาม “ส่ือสารจากโรงเรียน”ครูจะบนัทกึสื่อสารจากโรงเรยีน สง่ใหผู้ป้กครองทกุ 
2 สปัดาห์

• ประถม อ่านหนังสือ “เน้นท าประจ า ไม่เน้นจ านวนหน้า” ป.1-2 เนน้อา่นคลอ่ง, ป.3-6 เนน้อา่น
จบัใจความ

สิ่งทีอ่ยากใหท้างบ้านสานต่อ



ส่ิงท่ีนกัเรียนชัน้อนุบาล ตอ้งเตรียมมาในวนัเปิดเรียน

กลอ่งใสอ่ปุกรณท์านอาหาร 

กระติกน า้

หนา้กากส ารอง (ใสซ่องพลาสติก ไวใ้นกระเป๋านกัเรยีน)

เจลแอลกอฮอลแ์บบพกพา

เบาะโยคะ

ในแต่ละวันเตรียมขนม ผลไม้(เน้นอาหารทีม่ปีระโยชน)์ ใส่กล่องพลาสตกิ 
(ลดขยะ)



ส่ิงท่ีนกัเรียนชัน้ประถม ตอ้งเตรียมมาในวนัเปิดเรียน 

กลอ่งใสอ่ปุกรณร์บัประทานอาหาร (ชอ้น สอ้ม)

ผา้เช็ดโต๊ะ

ขวดน า้ด่ืม / กระติกน า้

หนา้กากส ารอง

ชดุโยคะ

เบาะโยคะ 

บตัรนกัเรียน (ส าหรบัซือ้ของท่ีโรงอาหาร)



กำรตรวจ ATK กอ่นเขำ้โรงเรียน

• ตรวจ ATK นักเรียน ตรวจเชา้วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 65
• แสดงภาพถ่ายผลการตรวจ ATK ทีจุ่ดคัดกรอง (บนชดุตรวจใหเ้ขียนช่ือนกัเรียน และวนัท่ี

ตรวจ ดว้ยปากกาเคมี วางคูก่บัโทรศพัทมื์อถือ หรอื นาฬิกา ท่ีเหน็วนัท่ีและเวลาชดัเจน) 

ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2



กำรรับ-สง่นักเรียน (กรณีผูป้กครองรับ-สง่)
• เชา้ – สง่นกัเรียนท่ีจดุคดักรอง 

- จดุคดักรองท่ี 1 (ใกลป้อ้มยาม) เปิดตัง้แตเ่วลา 06.30 น.
- จดุคดักรองท่ี 2 (หนา้อาคาร 25 ปี) เปิดเวลา 06.30 – 08.20 น.
ใหข้ึน้อาคารเรยีนเวลา 7.00 น.

• เยน็ – (เขียนช่ือนกัเรียนและชัน้ ใสก่ระดาษ) ครูเวรประกาศไมคห์นา้โรงเรยีนประกาศช่ือเดก็ 
แลว้วนรถไปรบันกัเรียน
- อนบุาล มารบัเดก็เวลา 14.30 น. (รบันกัเรียนท่ีจดุคดักรองท่ี 2)
- ประถม มารบัเด็กเวลา 15.00 น. (รบันกัเรียนบรเิวณลานอเนกประสงค)์



05 ถาม-ตอบ



www.pongsuwan.org

Application: School Bright

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง
ท่ีให้ความไว้วางใจ

ในการดูแลและจัดการเรียน
การสอนให้กับเดก็ๆ

คณะครูโรงเรียน
ผ่องสุวรรณวทิยา


