
 
ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  ก าหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก และมาตรการต่างๆ 

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 60/2564 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้อนุญาต ให้โรงเรียน ภ.ป.ร.            
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการมาตรการ Sandbox: 
Safety zone in School ส าหรับโรงเรียนประเภทพักนอน นั้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งจัดการเรียนการสอนปกติท่ีโรงเรียน (On-site) และจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(Online) ควบคู่กัน ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  

ทั้งนี้ตามประกาศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทางไกล (Online) ทั้งหมดนั้น 

บัดนี้  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก าหนดโดยจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยก าหนดให้นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก                      
(ตามความสมัครใจ) ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนจะด าเนินการส ารวจความสมัครใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานรายงานตัวเข้าหอพัก                 

ตามมาตรการที่โรงเรียนก าหนด (On-site) ส ารวจความต้องการวัคซีน(เพ่ิมเติม )และส ารวจการได้รับวัคซีนของ
ผู้ปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 256๕ ผ่าน Google Form 

ด้านการน านักเรียนเข้าโรงเรียน 
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองกักตัวอยู่ที่บ้านพัก ก่อนเปิดเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๒. นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพักทุกคนต้องมีใบ/บัตร แสดงผลการตรวจ ATK ชนิด Professional use 
ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ออกโดยสถานพยาบาล ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนเข้าโรงเรียน                  
(ตรวจระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  และมีบุคลากรทางการแพทย์ลงนามรับรอง  
 ๓. นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพักทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ในวัน
รายงานตัวเข้าหอพัก หากพบมีประวัติเสี่ยง มีไข้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานตัว เข้าหอพัก และส าหรับ
นักเรียนที่เคยมีประวัติเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้น าหลักฐานการรักษาหาย มาแสดง 
เพ่ือทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการตรวจหาเชื้อซ้ าอีกครั้ง 
 

/๔. โรงเรียนก าหนดวันรายงานตัว... 
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 ๔. โรงเรียนก าหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามตาราง ดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ระดับชั้น สถานที่ส่งนักเรียน 

๐๘.00 – ๐๙.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - 6   
 

วัดสรรเพชญ/สนามฟุตบอล 
(จอดรถ/ฝากสัมภาระ 

ที่วัดสรรเพชญ) 

๐๙.00 – ๑๐.00 น. ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๑๐.00 – ๑๑.00 น. ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๑.00 – ๑๒.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ 4 
๑๓.00 – ๑๔.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ 1 
๑๔.00 – ๑๕.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ 2 
๑๕.00 – ๑๖.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หมายเหตุ  1. กรุณาส่งนักเรียนตามรอบเวลาที่ก าหนด เพ่ือลดความแออัด 

      ๒. โรงเรียนก าหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก ๑ รอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
เท่านั้น เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนส่วนรวม  
 
 ๕. มาตรการการกักตัว 
  - กรณีนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK ครั้งที่ 1 เป็นลบ แยกไปกักตัว (Quarantine) ตามบ้านพัก/
หอนอนที่ตนเองสังกัด  เป็นเวลา ๗ วัน  (รายละเอียดตามแผนเผชิญเหตุ 1)  
  - กรณีนักเรียนที ่มีผลตรวจ ATK ครั ้งที ่ 1 เป็นบวก ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 
(รายละเอียดตามแผนเผชิญเหตุ 1) 

๖. การแต่งกายเข้าโรงเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนแต่งกายชุดพิธีการและตัดผมทรงนักเรียนให้
เรียบร้อย  หรือชุดพิธีการครึ่งท่อน ทรงผมตามความสะดวกของแต่ละพ้ืนที่ 

๗ . นักเรียนตรวจ ATK ครั้งที่ 2 หลังจากการกักตัวในบ้านพักและหอนอนแล้ว ภายใน  5 – ๗ วัน                
(โดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯเป็นผู้ด าเนินการ) 

 - นักเรียนทุกคนมีผลตรวจ ATK ครั้งที่  2 เป็นลบ บ้านพักและหอนอนเป็น Safety Zone 
(รายละเอียดตามแผนเผชิญเหตุ 1 และ 2) 

 - นักเรียนมีผลตรวจ ATK ครั้งที่ 2 เป็นบวก แยกไปกักตัวที่ชั ้น 2 อาคาร 50 ปี (School 
Isolation) รักษาตัวตามมาตรการสาธารณสุขจนกว่าจะหายเป็นปกติ จึงกลับเข้ามาใน Safety Zone ได้ 
(รายละเอียดตามแผนเผชิญเหตุ 1 และ 2) 

๘. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด 
๙. เมื่อนักเรียนที่อยู่ในช่วง Quarantine และ School Isolation โรงเรียนจัดอาหารกล่อง ส่งให้นักเรียน

รับประทานที่บ้าน หอนอน หรืออาคาร 50 ปี แล้วแต่กรณี 
๑๐. โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองด าเนินการด้วยตนเองในทุกขั้นตอนที่โรงเรียนก าหนดจนเสร็จสิ้น 

และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียนตามมาตรการของโรงเรียน 
 

/๑๑. ระหว่างการจัดการเรียนการสอน... 
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๑๑. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ส าหรับนักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพัก โรงเรียน
จัดให้มีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียน หากพบเชื้อ ให้ด าเนินการ
ตามแผนเผชิญเหตุ ๒ 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  โรงเรียนก าหนดการจัดการเรียนการสอน วันเรียน วันเรียนชดเชย และวันสอบ ดังนี้ 

1.ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ จัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลน์  
ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนทางไกลมาเท่าที่จ าเป็นตามท่ีสะดวก โดยนักเรียนภายในโรงเรียนเรียนบนบ้าน
และหอนอน 
 2.ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งรูปแบบ On-Site ส าหรับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมเข้าโรงเรียน ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์  มอบหมาย ชิ้นงานที่เหมาะสมต่อการอยู่ประจ าระยะยาว จัดการสอนซ่อมเสริมชดเชย และชดเชย
เวลาเรียนให้กับนักเรียน 
 ๓. ก าหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตารางสอบแต่ละระดับชั้น 
 ๔.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกันของนักเรียน 
 ๕.โรงเรียนก าหนดจัดสอนเสริมวันเสาร์ตามตารางเรียนเพ่ือชดเชยเวลาให้กับนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถ
ออกจากโรงเรียนไปเรียนเพ่ิมเติมได้ (ตามแนบ) 
 ๖.โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้กับนักเรียนตามความ
สนใจและความถนัด โดยจะท าการส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน Google Form 
 ๗.งดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนทุกกิจกรรม งดกิจกรรมที่กระท าโดยคนจ านวนมาก งดใช้สนามกีฬา                     
ทุกสนาม และงดซ้อมกีฬาทุกชนิด 
 ๘.กรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 2 
 ๙. รายละเอียดอื่นๆ ตามปฏิทินงานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ (ตามแนบ) 

 ด้านทั่วไป 
๑. ขอความกรุณาผู้ปกครองเตรียมของใช้ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการอยู่ประจ าในระยะยาว เตรียม

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เสื้อยืดใส่นอน  เสื้อกันหนาว และกระติกน้ าชนิดห้อยคอ (ส าหรับหอเด็กเล็ก) 
๒. โรงเรียนมีมาตรการตัดคะแนนความประพฤติส าหรับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด 
๓. ขอความกรุณาผู้ปกครองงดส่งพัสดุทุกชนิดมาที่โรงเรียน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่มากับพัสดุ 
4. หากนักเรียนในปกครองของท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน โรงเรียนจะพิจารณา                 

ส่งนักเรียนกลับ 

ด้านอ่ืนๆ รายละเอียดแผนเผชิญเหตุ ๑ และ ๒ ตามมาตรการ Sandbox  :  Safety zone in School 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส ำหรับโรงเรียน ประเภทพักนอน  (ตามแนบ) 

 /ทั้งนี้  ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน... 
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 ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศของโรงเรียน ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์  www.kc.ac.th และปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศจังหวัดนครปฐมอย่าง
เคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร. 034 - 311278 ตอ่ 159   

ประกาศ  ณ  วันที่  2๑  มกราคม พ.ศ. 256๕ 
 

 

(นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


