
 

 

ประกาศโรงเรียนดานขุนทด 

มาตรการและแนวทางเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนในวันเปดภาคเรียนในสถานการณ  

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

………………………………………………………. 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ใหสถานศึกษาในสังกัดเปดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใหสถานศึกษา

จัดให มีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประกาศสถานการณฉุกเฉินอาศัยอำนาจตามความในขอ ๙ วรรค

หนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึง

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใหสถานศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 

ซึ่งอยูในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตั้งแตวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๓ นั้น  

  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย 

ดีข้ึนเปนลำดับ และนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอ ๒ การผอนผัน 

การใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดภาคเรียน 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ใหทยอยผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 

เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชนในการสอบ หรือคัดเลือก โดยมีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน โรงเรียนดานขุนทดไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนในวันเปดภาคเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการ

เตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางดังนี้  

๑. สถานศึกษารายงานขอมูลผูเรียน กรณีท่ีผูเรียนกลับจากตางจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงของการ

ระบาดของโรคใหมีการคัดกรองและการกักตัว ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีมีสวนดูแลรับผิดชอบ  

๒. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติสำหรับรถรบั – สงผูเรียน ใหมีการโดยสารโดยการเวนระยะหาง การทำ

ความสะอาดยานพาหนะบริเวณท่ีสัมผัสกับผูโดยสาร เชน ราวจับ กลอนประตูเบาะนั่ง ท่ีเทาแขน ดวยน้ำผสม

น้ำยาทำความสะอาด และ/ หรือแอลกอฮอล ๗๐% ตามขอแนะนำของกรมการขนสง ทางบกการปฏิบัติเพ่ือ

/ปองกันและ... 



๒ 

 

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับผูโดยสารและ

ผูประกอบการขนสง  

๓. การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนในวันเปดภาคเรียนวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

จัดหองเรียนใหมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) จำนวนนักเรียน ๒๐ – ๒๕ คน/ หองเรียน  

๔. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน โดยโรงเรียนจะเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การสลับกลุมนักเรียนแบบแบงนักเรียนในหองเรียนเปน  

๒ กลุม ซ่ึงเปนไปตามขอตกลง ของคณะครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยข้ึนอยูกับบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน  

๕. บทบาทของครูและนักเรียน ซ่ึงเนนความรวมมือปฏิบัติตาม ๘ แนวทาง  

    ๑) มีมาตรการคัดกรอง นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูมาติดตอ

ราชการทุกคน เชน การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหนากากอนามัยกอนเขาโรงเรียน ผูปกครองรวมใหประวัติ

หากนักเรียนมีความเสี่ยง เม่ือนักเรียนมีอาการไขหรือไมสบายตองหยุดเรียนทันทีและแจงหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

     ๒) นักเรยีน ขาราชการบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา และผูมาติดตอราชการทุกคนสวม

หนากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยูในโรงเรียน  

     ๓) จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูเหลว หรือแอลกอฮอลเจล อยางพอเพียง  

     ๔) การเวนระยะหางในหองเรียนเนนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเดียวกันตลอดท้ังวัน  

     ๕) เนนการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสตาง ๆ ท่ีใชรวมกัน เชน สนามเด็กเลน ลูกบิดประตู

หองนำ้ ราวบันได  รวมกับการจัดกลุมสลับกันใชงานเพ่ือลดการสัมผัสรวมกันจำนวนมาก  

     ๖) ลดความแออัด ไมจัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุมของนักเรียน  

     ๗) ใหความรูนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยครูท่ีปรึกษา ครูประจำชัน้ ครูอนามัยโรงเรียน 

     ๘) ขอความรวมมือกับผูปกครองใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการปองกันโรค และการปฏิบัติ

ตัวเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ  

๖. การดูแลนักเรียนของผูปกครอง โรงเรียนตองชี้แจงทำความเขาใจถึงบทบาทของผูปกครอง เชน  

     ๑) เตรียมอาหารเชาใหนักเรียนรับประทานกอนมาโรงเรียน  

     ๒) เตรียมอุปกรณการเรียนและหนากากอนามัยใหกับนักเรียน  

     ๓) การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน  

         - นักเรียนท่ีเดินทางโดยรถตูโดยสาร โรงเรียนตองมีมาตรการขอความรวมมือกับคนขับรถ  

ในการสวมหนากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ ทำความสะอาดรถ เบาะท่ีนั่ง กอนรับนักเรียนในชวงเชา  

และสงนักเรียนในชวงเย็นอยางเครงครัด โดยทางโรงเรียนควรเตรียมหรือกำชับการใชน้ำยาฆาเชื้อในสัดสวน  

ท่ีสามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได  

/- นักเรียนท่ี... 



๓ 

 

          - นักเรียนท่ีผูปกครองมาสงดวยตนเอง ใหโรงเรียนกำหนดมาตรการขอความรวมมือจาก

ผูปกครองในการสวมหนากากอนามัยทุกครั้งท่ีมาสงนักเรียน และทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยาง

เครงครัด 

          - เม่ือนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนกรณีท่ีผูปกครองมาสงท่ีโรงเรียนและมีความประสงค 

ขอเขาบริเวณโรงเรียน โรงเรียนจัดทำพ้ืนท่ีสำหรับผูปกครองบริเวณหนาโรงเรียนใหเปนสัดสวน มี 

การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและใชแอลกอฮอลเจลโดยเนนมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด  

๗. การดูแลดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

    ๑) เม่ือมาถึงโรงเรียนนักเรียนตองสวมหนากากอนามัย เดินเปนแถวผานประตูโรงเรียน ครูเวร

ประจำวันดำเนินการตรวจคัดกรอง โดยเดินผานตามจุดท่ีมีการเวนระยะตามทางเดิน  

        - จุดท่ี ๑ กระบะท่ีมีน้ำยาฆาเชื้อ  

        - จุดท่ี ๒ ตรวจวัดอุณหภูมิ  

        - จุดท่ี ๓ ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล  

        - เพ่ิมจำนวนแถวนักเรียนในการคัดกรองเพ่ือลดความแออัดของนักเรียนบริเวณหนาโรงเรียน 

เชน ขอความรวมมือจากสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ครูเวรประจำวันและครูท่ีปรึกษา โดยประสานงาน

กับโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอดานขุนทด ใหเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน ขณะทำการคัดกรองหากพบ

นักเรียนมีอาการไข จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ใหผูปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย 

    ๒) เม่ือผานจุดคัดกรอง  

        - นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนตน (ป.๑ – ป.๓) มีครูนำนักเรียนไปยังหองเรียน 

และท่ีหองเรียนมีครูประจำชั้นรอรับนักเรียนอยู  

        - นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียน 

สามารถเดินไปยังหองเรียนไดเอง  

    ๓) กิจกรรมหนาเสาธง ใหนักเรียนเขาแถวท่ีโตะเรียนในหองเรียน หรือใหนักเรียนเขาแถวหนา

หองเรียน และมีกิจกรรมหนาเสาธงไดตามปกติแตมีมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) 

    ๔) การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  

        - หองเรียนมีการจัดโตะเรียน จำนวนไมเกิน ๒๐ – ๒๕ ตัว โดยแตละตัวใหมีการ เวนระยะหาง

ทางกายภาพ ๑.๕ เมตร  

        - ทำความสะอาดหองเรียน โตะเรียน และเกาอ้ีทุกครั้งดวยน้ำยาฆาเชื้อ ท้ังกอนเรียน  

พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกขอมูลอยางเครงครัด  

        - ตั้งจุดวางแอลกอฮอลเจลลางมือในหองเรียน (บริเวณโตะครู)  

        - ขณะทำการสอน ครูผูสอนและนักเรียนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

        - ใหนักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของตาง ๆ เชน อุปกรณการเรียนและของเลนจากเพ่ือน  

        - งดการสัมผัสรางกายซ่ึงกันและกัน  

/๕) การใชหองน้ำ... 



๔ 

 

    ๕) การใชหองน้ำโรงเรียน  

        - ครูและเจาหนาท่ีคอยดูแลนักเรียนในการใชหองน้ำ ท้ังในชวงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

ใหนักเรียนสลับกันใชหองน้ำตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเวนระยะอยางชัดเจน  

        - โรงเรียนมีมาตรการในการทำความสะอาด ฆาเชื้อ และบันทึกเวลาในการทำความสะอาด 

หองนำ้โรงเรียนทุก ๆ ชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจำวัน แมบาน นักการ ดำเนินการอยางเครงครัด  

    ๖) การลางมือของนักเรียน  

        เนนใหนักเรียนลางมือบอย ๆ ดวยสบูเหลวท้ังกอนและหลังรับประทานอาหาร หลังการเขา

หองนำ้ และกอนกลับบาน จนติดเปนนิสัย ครูตองสอนนักเรียนลางมือโดยเนนวิธีการลางมือ ๗ ข้ันตอน  

๒๐ วินาทีของกรมอนามัย  

     ๗) การรับประทานอาหารกลางวัน  

         - แบงสัดสวนทานอาหารท่ีหองเรียนและโรงอาหารโดยเนนการเวนระยะหางทางสังคม 

(Social Distancing)  

         - เพ่ือลดความแออัดของนักเรียน จะตองมีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร

กลางวัน โดยมีระยะหางของรอบเวลาละ ๓๐ นาที  

      ๘) โรงอาหาร  

          - โตะรับประทานอาหารของนักเรียนใหมีการทำเครื่องหมายเพ่ือเวนระยะหางการนั่ง  

          - โรงเรียนมีมาตรการอยางเขมงวด อุปกรณภาชนะในการรับประทานอาหารจะตองมี

มาตรการทำความสะอาดอยางชัดเจน  

          - วัตถุดิบในการทำอาหารจะตองมีความสดใหมและปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและทำ 

ความสะอาด อยางเครงครัดกอนนำมาปรุงอาหาร  

          - แมครัว/ผูชวยแมครัว พนักงานลางจาน ตองสวมหนากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา

ในขณะปฏิบัติงาน  

          - ทำความสะอาดโตะและเกาอ้ี พ้ืนโรงอาหาร ดวยนำ้ยาฆาเชื้อ ท้ังกอนและหลัง 

การรับประทานอาหารของนักเรียนในแตละรอบ  

          - การท้ิงขยะใหโรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะอยางชัดเจน เชน ขยะเปยก ขยะแหง 

และมีการกำจัดหลังเลิกเรียนในทุก ๆ วัน  

          - โรงเรียนจัดครูตรวจสอบความสะอาดประจำวัน  

          - ผูปกครองสามารถเตรียมน้ำดื่มใหกับนักเรียนมาจากบานได  

       ๙) อุปกรณการแปรงฟนและแกวน้ำสวนตัว  

           - ครูประจำชั้นตองจัดระเบียบการเวนระยะในการจัดวางอุปกรณ  

           - งดการใชของรวมกันของนักเรียนท้ังกอนและหลังรับประทานอาหารกลางวัน  

/- ครูประจำชั้น... 
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           - ครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวัน นำนักเรียนแปรงฟน โดยเนนการเวนระยะหางของนักเรียน 

ตามบริบทของโรงเรียน 

๘. การนอนของนักเรยีนปฐมวัย  

    ใหผูปกครองมารับนักเรียนกลับบาน (นักเรียนไปนอนท่ีบาน) หรืออาจจัดกิจกรรมใหนักเรียน  

ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูปกครองมารับนักเรียนกลับบานไมได ใหผูปกครองทำบันทึกขอความ 

ขออนุญาตเปนราย ๆไป 

๙. การมารับนักเรียนกลับบาน  

    ๑) ผูปกครองมารับนักเรยีน ณ จุดรับ – สง ท่ีโรงเรียนเตรียมไวให (จุดท่ีสงนักเรียนตอนเชา)  

    ๒) ผูปกครองผานจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันทำหนาท่ีคัดกรอง  

    ๓) โรงเรียนปลอยนักเรียนกลับบานโดยมีการเหลื่อมเวลา และเหลื่อมหองเรียน  

    ๔) ชั้นปฐมวัย เวลา ๑๔.๓๐ น. ครูประจำชั้นนำนักเรียนเดินเปนแถวเวนแบบระยะจากหองเรียน

มาสงใหกับผูปกครอง  

    ๕) ชั้นประถมศึกษา เวลา ๑๕.๓๐ น. ครูประจำชั้นนำนักเรียนเดินเปนแถวแบบเวนระยะ  

จากหองเรียนมาสงใหกับผูปกครอง (กรณีผูปกครองมารับ)  

    ๖) ชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนตองเขาแถวโดยการเวนระยะหางทางสังคมในการเดินออกจาก

โรงเรียน  

๑๐. การทำความสะอาดหองเรียนและอาคารเรียน  

      ๑) โรงเรียนกำหนดมาตรการทำความสะอาดหองเรียน และอาคารเรียน ๓ เวลา ไดแก ชวงเชา 

กอนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เม่ือทำความสะอาดแลวตองปดอาคารเรียน และไมอนุญาตใหข้ึน 

อาคารเรียน  

      ๒) การเตรียมตัวกอนเปดภาคเรียน  

          - โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงผูปกครอง ในการเตรียมความพรอมเก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนกอนเปดภาคเรียน  

          - โรงเรียนกำหนดมาตรการการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนท้ังหมดดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

กอนเปดภาคเรียน เชน ทำความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักครู หองสมุด อุปกรณไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ พัดลม หองน้ำ โรงอาหาร สหกรณโรงเรียน สระวายน้ำ ธนาคารโรงเรียน เปนตน  

          - โรงเรียนจัดหองพยาบาลเพ่ือรองรับนักเรียนกรณีเกิดการเจ็บปวย และครูนักจิตวิทยา 

ประจำโรงเรียน เพ่ือเปนท่ีปรึกษากรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 

 

 / -โรงเรียนเชิญ... 
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          - โรงเรียนเชิญหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอดานขุนทด เปนท่ี

ปรึกษาดานสุขอนามัยของโรงเรียน  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

(นายพันธพัฒน  พรมสวัสดิ์) 

ผูอำนวยการโรงเรียนดานขุนทด 


