
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน (ON-SITE)  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563  
----------------------------------------------  

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียน ในทุก
ระดับชั้น ทุกประเภท ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โรงเรียนบุ่งหวาย
โกรกตาแป้นสามัคคี จึงได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน 
(ON SITE) ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพ่ือให้โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ดังนี้  

 
1. มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน  

1.1 ส ารวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง หรือ ข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก่อนเปิดภาคเรียนไม่ น้อยกว่า14 วัน โดย
แจ้งให้โรงเรียนรับทราบทันที  

1.2 แบ่งพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน จัดเตรียมสถานที่ในห้องเรียน พ้ืนที่นอนกลางวัน พื้นที่การเรียนรวม        โรง
อาหาร พ้ืนที่สันทนาการ โดยใช้ physical distancing / social distancing ให้มีระยะห่างระหว่าง บุคคล ไม่น้อยกว่า 
1 เมตร พร้อมท าป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณและหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานตลอดเวลา  

1.3 ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน  
1.4 ก าหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนหรือบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายของ

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่จะมาติดต่อกับโรงเรียนทุกรายและทุกครั้ง  
1.5 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน ห้องเรียน บริเวณ

อาคาร ห้องสุขา หรือสถานที่จัดกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง  
1.6 ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมถึงมาตรการ ป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

1.7 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะน ามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ป้ายแจ้ง
เตือนการสังเกตอาการ และอ่ืนๆ  



2. มาตรการระหว่างเปิดภาคเรียน  
2.1 ครูจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิ ร่างกายเท่ากับ

หรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน  
2.2 บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุด     คัดกรอง

ของโรงเรียน และมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ กรณีท่ีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี
อาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน  

2.3 นักเรียน ครู และบุคลากร หรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า 
ขณะที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน  

2.4 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร และระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องเรียน เพ่ือให้มี การถ่ายเท
อากาศได้ดี  และจัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ  

2.5 ให้นักเรียนนั่งเรียนอยู่ห้องประจ าชั้น เมื่อเปลี่ยนชั่วโมงครูประจ าวิชาจะเป็นผู้เวียนมาสอนเอง  
2.6 เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหาร สนามเด็กเล่น อุปกรณ์

การเรียน กีฬา เครื่องดนตรี ฯลฯ โดยด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและเป็นประจ าหลังเลิกเรียนทุกวัน หากจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์และของเล่นร่วมกันต้องมีการท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง รวมถึงไม่อนุญาตให้นักเรียนน าของ
เล่นส่วนตัวมาใช้ในโรงเรียน  

2.7 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพการประกอบอาหารและการจัดการน้ าดื่มในโรงเรียนให้ถูก สุขอนามัย  
2.8 การจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่ต้องให้นักเรียนมาเรียนรวมกัน การจัดกีฬาทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน หรือกีฬาประเภทที่
ต้องแข่งขันเป็นทีม หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ด าเนินการตามมาตรการ สาธารณสุข  

2.9 ครูควรเตือนนักเรียนให้ล้างมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนทุกชั่วโมง หรือเมื่อท ากิจกรรมที่ต้องสัมผัส วัสดุต่าง ๆ  
2.10 นักเรียนและครูทุกคนต้องมีขวดน้ า/กระติกน้ าและแก้วน้ าของตนเอง  
2.11 กรณีทีพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือเจ็บป่วย ให้มีผู้ประสานงานกับ

หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อด าเนินการคัดแยกและดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย  
2.12 การจะให้นักเรียนมาหรือไม่มาโรงเรียนในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองและ ครูประจ าชั้น 
2.13 โรงเรียนต้องแจ้งผู้ปกครอง เพื่อให้รับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน  
2.14 โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) และรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเป็นประจ าทุกวัน  
 
3. มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 
 3.1 เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน 

3.2 เตรียมอุปกรณ์การเรียน และหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 
3.3 การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนขอความร่วมมือ จากผู้ปกครอง ในการใส่หน้ากากอนามัยทุก

ครั้ง ที่มาส่งนักเรียน และท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด 

 
 
 



4. มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
4.1 กิจกรรมหน้าเสาธง 

4.1.1 นักเรียนเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงได้ตามปกติ และเว้นระยะทางสังคม  
(Social Distancing) 
4.1.2 นักเรียนเดินแถวเข้าห้องหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ และเว้นระยะทางสังคม 
(Social Distancing)  โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแล 

4.2 การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
4.2.1 ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน จ านวนไม่เกิน 20 - 25 ตัว โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทาง

กายภาพ 2 เมตร 
4.2.2 ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ี ทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน           พัก

กลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 
4.2.3 ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องเรียน (บริเวณโต๊ะครู) 
4.2.4 ขณะท าการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
4.2.5 ให้นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่างๆ เช่นอุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน 
4.2.6 งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 

4.3 การใช้ห้องน้้าโรงเรียน 
4.3.1 มีครูคอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้ า ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ให้นักเรียน

สลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน 
4.3.2 มีการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบันทึกเวลาในการท าความสะอาดห้องน้ าโรงเรียนทุกๆ 

ชั่วโมง โดยมอบหมายนักการภารโรง  ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
4.4 การล้างมือของนักเรียน 

4.4.1 นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้า
ห้องน้ า และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย โดยคุณครูสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ   7 ขั้นตอน 
20 วินาที ของกรมอนามัย 
4.5 โรงอาหาร 

4.5.1 หลังจากการล้างภาชนะมีการน าไปตากแสงแดด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บให้มิดชิด 
4.5.2 วัตถุดิบในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่ และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและท าความสะอาด 

อย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร 
4.5.3 แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ต้องใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือ ตลอดเวลาในขณะ

ปฏิบัติงาน 
4.5.4 ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พื้นโรงอาหาร ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการรับประทาน 

อาหารของนักเรียน 
4.5.5 การทิ้งขยะ ให้คัดแยกขยะ อย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการก าจัดหลังเลิกเรียน

ในทุกๆ วัน 



4.5.6 น้ าดื่ม โรงเรียนจัดครู/เจ้าหน้าที่คอยดูแล อ านวยความสะดวกในการกดน้ าดื่มจากตู้ ตาม
มาตรการของ ศบค.ก าหนด หรือผู้ปกครองสามารถเตรียมน้ าดื่มให้กับนักเรียนมาจากบ้านได้ 
4.6 อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้้าส่วนตัว 

4.6.1 ครูประจ าชั้นจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวางอุปกรณ์ 
4.6.2 งดการใช้ของร่วมกันของนักเรียนและหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
4.6.3 ครูเวรประจ าวัน น านักเรียนแปรงฟัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียน 

4.7 การนอนของนักเรียนปฐมวัย 
4.7.1 จัดห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเท 
4.7.2 เว้นระยะที่นอนของนักเรียนห่างกันประมาณ 2 เมตร  
4.7.3 ครูประจ าชั้นก ากับ ไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน (นักเรียนถอดหน้ากากอนามัย) 
4.7.4 กรณีผู้ปกครองที่สะดวกมารับนักเรียนไปนอนที่บ้าน ก็สามารถท าได้เพ่ือลดความแออัดในการ

นอนของนักเรียนปฐมวัย โดยมารับนักเรียนได้ในเวลา 12.00 น. 
4.8 การมารับนักเรียนกลับบ้าน 

  4.8.1 ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียน 
  4.8.2 ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจ าวันท าหน้าที่คัดกรอง 

 4.8.3 ชั้นปฐมวัย เวลา 15.00 น. ครูประจ าชั้นน านักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียน มาส่ง
ให้กับผู้ปกครอง หลักฐานในการรับนักเรียนอาจเปลี่ยนจากการลงชื่อเป็นการถ่ายรูปผู้ปกครองกับนักเรียน 
เพ่ือลดการสัมผัส  

4.8.4 ชั้นประถมศึกษา เวลา 16.00 น. ครูประจ าชั้นน านักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียน 
มาส่งให้กับผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมารับ) 

 

ทั้งนี้ โรงเรียนไดก้ าหนดแผนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียน
การสอนในที่ตั้งของโรงเรียน (ON-SITE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปีการศึกษา 2563 โดยไดน้ าเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

 
(นายนาคพงษ์  จงกลาง) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามคัคี 


