
 
 

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

และแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………. 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) 
ได้รับทราบให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จากวันที่ 1 มิถุนายน ออกไปอีกโดยเลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ  
มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกัน
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด 19 และเพ่ือให้มีระยะเวลา
รับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด หรือ พ้ืนที่สีแดง และพ้ืนที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการ
ประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มี 44 ข้อโดยต้อง
ผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564     
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน 2564 จังหวัดนครราชสีมาได้มีมาตรการเข้มงวดเพ่ือเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏว่าปัจจุบันการพบ
ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุม
บางกรณี เพ่ือให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านสาธารณสุข 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7(1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 
4 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  23) ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2564 ประกอบมาตรา 22 (1),(7) มาตรา 34 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 80/2564 เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึง
กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนด่านขุนทดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนใน
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 1 มิถุนายน  2564 โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 1. ประกาศมาตรเฝ้าระวัง และแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
          2. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบ 
ด้วย คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน 
          3. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 
(Emergency operation for infectious disease outbreaks) 
          4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคโควดิ 19 เกีย่วกบันโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการ
จดัการเรียนการสอนให้แก่คณะคร ูนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านช่องทาง
สื่อที่เหมาะสมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

5. สถานศึกษารายงานข้อมูลผู้เรียน กรณีท่ีผู้เรียนกลับจากต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของ 
การระบาดของโรค(พ้ืนที่ควบคุมเข้มงวด) ให้มีการคัดกรองและการกักตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบ  

6. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติสำหรับรถรับ – ส่งผู้เรียน ให้มีการโดยสารโดยการเว้นระยะห่าง การทำ
ความสะอาดยานพาหนะบริเวณท่ีสัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตูเบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำผสม
น้ำยาทำความสะอาด และ/หรือแอลกอฮอล์ 70% ตามข้อแนะนำของกรมการขนส่ง ทางบกการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและ
ผู้ประกอบการขนส่ง  

7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน ภายใต้
ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง ของคณะครู 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยขึ้นอยู่กับ
บริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน ใน 4 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 
                   On air : เรียนโดย DLTV ผ่านดาวเทียม KU Band 
                   On Line : เรยีนผ่าน internet 
                   On Demand : เรียนผ่าน Apication  
                   On Hand : เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน/ใบงาน/แบบฝึกหัด (ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น) 

8. การเตรียมความพร้อมกรณี On Site การจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 
มิถุนายน  2564  จัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จำนวนนักเรียน 20–25 
คน/ห้องเรียน  

9. บทบาทของครูและนักเรียน ซึ่งเน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 8 แนวทาง กรณี On Site 
    1) มีมาตรการคัดกรอง นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อ

ราชการทุกคน เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ

         หากนักเรียนมีความเสี่ยง... 
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หากนักเรียนมีความเสี่ยง เมื่อนักเรียนมีอาการไข้หรือไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที ่ 

     2) นักเรียน ข้าราชการบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกคนสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน  

     3) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างพอเพียง  
     4) การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้งวัน  
     5) เน้นการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตูห้องน้ำ 

ราวบันได  ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก  
     6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน  
     7) ให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น ครูอนามัยโรงเรียน 
     8) ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค และการปฏิบัติ

ตัวเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
10. การดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง โรงเรียนต้องชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทของผู้ปกครอง เช่น  
     1) เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน  
     2) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน  
     3) การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน  
         - นักเรียนที่เดินทางโดยรถตู้โดยสาร โรงเรียนต้องมีมาตรการขอความร่วมมือกับคนขับรถ  

ในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ ทำความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง ก่อนรับนักเรียนในช่วงเช้า  
และส่งนักเรียนในช่วงเย็นอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียนควรเตรียมหรือกำชับการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในสัดส่วน  
ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  

          - นักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง ให้โรงเรียนกำหนดมาตรการขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาส่งนักเรียน และทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

          - เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนกรณีท่ีผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนและมีความประสงค์ 
ขอเข้าบริเวณโรงเรียน โรงเรียนจัดทำพ้ืนที่สำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน มี 
การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์เจลโดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

11. การดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
    1) เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียน ครูเวร

ประจำวันดำเนินการตรวจคัดกรอง โดยเดินผ่านตามจุดที่มีการเว้นระยะตามทางเดิน  
        - จุดที่ 1 กระบะที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ  
        - จุดที่ 2 ตรวจวัดอุณหภูมิ  
        - จุดที่ 3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  
        - เพ่ิมจำนวนแถวนักเรียนในการคัดกรองเพื่อลดความแออัดของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน 

เช่น ขอความร่วมมือจากสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ครูเวรประจำวันและครูที่ปรึกษา โดยประสานงาน
กับโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ให้เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน ขณะทำการคัดกรองหากพบ
นักเรียนมีอาการไข ้จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ 

/2)เม่ือผ่านจุดคัดกรอง... 
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    2) เมื่อผ่านจุดคัดกรอง  
        - นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) มีครูนำนักเรียนไปยังห้องเรียน 

และท่ีห้องเรียนมีครูประจำชั้นรอรับนักเรียนอยู่  
        - นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียน 

สามารถเดินไปยังห้องเรียนได้เอง  
    3) กิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะเรียนในห้องเรียน หรือให้นักเรียนเข้าแถวหน้า

ห้องเรียน และมีกิจกรรมหน้าเสาธงได้ตามปกติแต่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
    4) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
        - ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน จำนวนไม่เกิน 20 – 25 ตัว โดยแต่ละตัวให้มีการ เว้นระยะห่าง

ทางกายภาพ 1.5 เมตร  
        - ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ีทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน  

พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด  
        - ตั้งจุดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือในห้องเรียน (บริเวณโต๊ะครู)  
        - ขณะทำการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
        - ให้นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน  
        - งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน  
    5) การใช้ห้องนำ้โรงเรียน  
        - ครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้ำ ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ำตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน  
        - โรงเรียนมีมาตรการในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบันทึกเวลาในการทำความสะอาด 

ห้องนำ้โรงเรียนทุก ๆ ชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจำวัน แม่บ้าน นักการ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด  
    6) การล้างมือของนักเรียน  
        เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลวทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการเข้า

ห้องนำ้ และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย ครูต้องสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน  
20 วินาทีของกรมอนามัย  

     7) การรับประทานอาหารกลางวัน  
         - แบ่งสัดส่วนทานอาหารที่ห้องเรียนและโรงอาหารโดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing)  
         - เพ่ือลดความแออัดของนักเรียน จะต้องมีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร

กลางวัน โดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาท ี 
      8) โรงอาหาร  
          - โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างการนั่ง  
          - โรงเรียนมีมาตรการอย่างเข้มงวด อุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหารจะต้องมี

มาตรการทำความสะอาดอย่างชัดเจน  
          - วัตถุดิบในการทำอาหารจะต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและทำ 

ความสะอาด อย่างเคร่งครัดก่อนนำมาปรุงอาหาร  

/-แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว... 



5 
 

          - แม่ครัว/ผู้ชว่ยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา
ในขณะปฏิบัติงาน  

          - ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พื้นโรงอาหาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลัง 
การรับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ  

          - การทิ้งขยะให้โรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง 
และมีการกำจัดหลังเลิกเรียนในทุก ๆ วัน  

          - โรงเรียนจัดครูตรวจสอบความสะอาดประจำวัน  
          - ผู้ปกครองสามารถเตรียมน้ำดื่มให้กับนักเรียนมาจากบ้านได้  
       9) อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ำส่วนตัว  
           - ครูประจำชั้นต้องจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวางอุปกรณ์  
           - งดการใช้ของร่วมกันของนักเรียนทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารกลางวัน  
           - ครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวัน นำนักเรียนแปรงฟัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียน 

ตามบริบทของโรงเรียน 
12. การนอนของนักเรียนปฐมวัย  
    ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน (นักเรียนไปนอนที่บ้าน) หรืออาจจัดกิจกรรมให้นักเรียน  

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านไม่ได้ ให้ผู้ปกครองทำบันทึกข้อความ 
ขออนุญาตเป็นราย ๆไป 

13. การมารับนักเรียนกลับบ้าน  
    1) ผู้ปกครองมารับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ (จุดที่ส่งนักเรียนตอนเช้า)  
    2) ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันทำหน้าที่คัดกรอง  
    3) โรงเรียนปล่อยนักเรียนกลับบ้านโดยมีการเหลื่อมเวลา และเหลื่อมห้องเรียน  
    4) ชั้นปฐมวัย เวลา 14.30 น. ครูประจำชั้นนำนักเรียนเดินเป็นแถวเว้นแบบระยะจากห้องเรียนมา

ส่งให้กับผู้ปกครอง  
    5) ชั้นประถมศึกษา เวลา 15.30 น. ครูประจำชั้นนำนักเรียนเดินเป็นแถวแบบเว้นระยะ  

จากห้องเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมารับ)  
    6) ชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเดินออกจากโรงเรียน  
14. การทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน  
      1) โรงเรียนกำหนดมาตรการทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน 3 เวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 

ก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เมื่อทำความสะอาดแล้วต้องปิดอาคารเรียน และไม่อนุญาตให้ขึ้น 
อาคารเรียน  

      2) การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน  
          - โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนก่อนเปิดภาคเรียน  
          - โรงเรียนกำหนดมาตรการการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 

ก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสมุด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ห้องน้ำ โรงอาหาร สหกรณ์โรงเรียน สระว่ายน้ำ ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น  

/-โรงเรียนจัดห้องพยาบาล... 
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          - โรงเรียนจัดห้องพยาบาลเพื่อรองรับนักเรียนกรณีเกิดการเจ็บป่วย และครูนักจิตวิทยา 
ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นที่ปรึกษากรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

          - โรงเรียนเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด เป็นที่
ปรึกษาด้านสุขอนามัยของโรงเรียน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 

 
 

 
(นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด 


