
 

 
ประกาศโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 

เร่ืองมาตรการป8องกันการแพร;ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19 

ปJการศึกษา 2563 

…………………………………………………………………. 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การเป7ดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศใหLสถานศึกษาเป7ดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563 โดยใหLสถานศึกษาจัดใหLมีการเรียนการสอนใหLสอดคลLองกับประกาศสถานการณSฉุกเฉินสืบเนื่องจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อใหLการจัดการเรียนการสอน ปYการศึกษา 2563 

เปZนไปดLวยความเรียบรLอย โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  จึงไดLจัดทํามาตรการเฝ\าระวังและป\องกันในสถานการณS

แพร]ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปYการศึกษา 2563 

เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี รวมท้ังเพ่ือเปZนการ 

ร]วมรับผิดชอบต]อสังคมในการป\องกันการแพร]ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีขอ

ประกาศมาตรการป\องกันการแพร]ระบาด ดังน้ี 

 

1. ดRานโรงเรียน 

1.1 การจัดเตรียมอุปกรณS  

          1) มีคำนวณพื้นที่ของโรงเรียน ต]อจำนวนบุคลากรและนักเรียน อัตราส]วน 210 ตารางเมตร

ต]อ 1 คน และ พื้นที่หLองเรียนหรือหLองพักครู 4 ตารางเมตรต]อ 1 คนโดยคำนวณพื้นที่ว]างไม]รวมสิ่งก]อสรLาง/พื้นท่ี

จอดรถ 

          2) มีการจัดเตรียมเคร่ืองวัดอุณหภูมิร]างกายทางหนLาผาก 

          3) กำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร]างกายแก]บุคลากร นักเรียน และผูLมาติดต]อ จำนวน 2 จุดคือ 

หนLาโรงเรียน และดLานหนLาหLองธุรการ ต่ำกว]า 37.5 องศา ถือว]าผ]าน 

          4) มีเจลแอลกอฮอลSความเขLมขLน 70 เปอรSเซ็นตS สำหรับใชLทำความสะอาดมือ อย]างเพียงพอ 

          5) มีอ]างลLางมือและสบู] อยู]สภาพดีพรLอมใชLงาน บริเวณทางเขLา-ออก โรงเรียน บริเวณโรง

อาหาร และบริเวณหนLาหLองน้ำ และใตLอาคารเรียน จำนวน 5 จุด 



          6) จัดระบบ App ไทยชนะ และเอกสารเพ่ือลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกผูLมาติดต]อ ส]วน

นักเรียนจะลงช่ือตามบัญชีเรียกช่ือ ครูและบุคลากรอ่ืน ใหLลงช่ือปฏิบัติงานตามแบบของโรงเรียน 

          7)  จัดจุดไวLบริเวณหนLาโรงเรียน เพื่อใหLผูLปกครองมารับ ส]งนักเรียน โดยมีระยะห]างบุคคล

อย]างนLอย 1 เมตร 

          8) จัดหLองเรียนใหLมีประตูหนLาต]างระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

          9) จัดหLองเรียนและหLองพักครูมีระยะห]างระหว]างโตvะ 1 เมตร 

          10) ไดLจัดทำป\ายสต๊ิกเกอรSเปZนสัญลักษณSเวLนระยะห]างระหว]างบุคคล 1 เมตร เช]น จุดตรวจวัด

ไขLก]อนเขLาโรงเรียน เขLาแถวรับอาหารกลางวัน จุดลLางมือ มLาหินอ]อน เปZนตLน 

          11) จัดเจLาหนLาท่ี และเวรทำความสะอาดในพื้นที่ส]วนรวม พื้นที่โดยรอบ เช]น ใตLถุนอาคาร 

หLองดนตรี หLองศิลปะ หLองคอมพิวเตอรS โดยใชLน้ำยาทำความสะอาด 

          12) จัดเจLาหนLาท่ี และเวรทำความสะอาดในพื้นผิวสัมผัส อุปกรณSและเครื่องใชLเนLนจุดสัมผัส 

อุปกรณSและเครื่องใชLเนLนจุดสัมผัสร]วมกัน  ดLวยแอลกอฮอลSความเขLมขLน 70 เปอรSเซ็นตS เช]น ราวบันได ท่ีจับประตู 

โตvะท่ีน่ังฯลฯ 

          13) จัดเจLาหนLาท่ี และเวรทำความสะอาดหLองสุขา เนLนบริเวณจุดเส่ียง ไดLแก]กลอนประตู กvอก

น้ำ อ]างลLางมือ ท่ีรองน่ังโถสLวม โถปyสสาวะ สายฉีดชำระ และพ้ืนหLองสLวม ใหLสะอาดทุกวัน เชLา-เย็น 

          14) จัดถังขยะท่ีมีฝาป7ดไวLหนLาหLองเรียนและบริเวณทางข้ึนอาคารเรียน 

          15) จัดหLองแยกส]วนสำหรับครู บุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการปzวยหรือมีความเสี่ยงต]อการ

ติดเช้ือไวรัส COVID -19 

          16) จัดแกนนำนักเรียนร]วมกับครูที่ปรึกษาทำความสะอาดหLองเรียน เนLนจุดสัมผัสร]วม เช]น

โตvะ เกLาอ้ี อุปกรณSการเรียน ของเล]น ลูกป7ดและกลอนประตู หนLาต]างทุกวัน 

          17) จัดเจLาหนLาท่ีทำความสะอาดเคร่ืองกรองน้ำ และเปล่ียนไสLกรองตามท่ีผลิตภัณฑSกำหนด 

18) มีการติดป\ายใหLความรูL และประชาสัมพันธSแนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช]น 

วิธีการลLางมือ การสวมหนLากากอนามัย เปZนตLน 

 

1.2 ดLานการบริหารจัดการ 

          1) กำหนดใหLครู บุคลากร นักเรียนและผูLมาติดต]อสวมหนLากากอนามัย หรือหนLากากผLา 

ตลอดเวลาท่ีอยู]ภายในโรงเรียน 

          2) งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ]มจำนวนมาก เช]น กีฬาสี เขLาค]าย การเรียนวิชาลูกเสือ วิชา

จริยธรรม และทัศนศึกษา 

          3) มีคำส่ังแต]งต้ังคณะทำงานป\องกันการแพร]ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19  



          4) จัดแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคนในการเตรียมความพรLอมก]อนเป7ดภาคเรียน 

เพ่ือเฝ\าระวังและป\องกันการแพร]ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19 (ตามแบบฟอรSมของกรมอนามัย)      

5) จัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปzวย กักตัว หรือกรณีป7ด

โรงเรียน โดยใหLกลับไปใชLการเรียนการสอนแบบ Online และ On Air 

6) จัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจ และตีตราทางสังคม (Social stigma) 

โดยการใหLความรูL สรLางความเขLาใจในช]วงเวลาโฮมรูม และคาบกิจกรรมแนะแนว 

7) จัดเตรียมแนวปฏิบัติดLานการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดย

เป7ดโอกาสใหLมีพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมต]าง ๆ และพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

8) จัดตารางเรียนโดยเลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และเวลาในการปล]อยนักเรียน

กลับบLาน เพ่ือลดความแออัด 

   

1.3 การจัดเตรียมบุคลากร 

          1) จัดประชุม ใหLความรู L คำแนะนำ และเจLาหนLาที ่และผูLปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนใหL

สามารถป\องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID -19 

          2) เจLาหนLาที่และผูLปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนสวมหนLากากอนามัย หรือหนLากากผLา เวLน

ระยะห]างกัน 1 เมตร 

 

2. ดRานครู 

          2.1 ใหLครูทุกคนสวมอุปกรณSป\องกันตนเองขณะสอน ไดLแก] สวมหนLากากอนามัย หนLากากผLา หรือกระจัง

หนLา (Face shield) 

          2.2 สอบถามและบันทึกขLอมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอรSมแนวทางกรม

อนามัย 

          2.3 ขณะทำการสอน เวLนระยะห]างระหว]างครูและนักเรียน อย]างนLอย 1 เมตร 

 

3. ดRานนักเรียน 

 3.1 นักเรียนทุกคนสวมอุปกรณSป\องกันตนเองขณะเรียน ไดLแก] สวมหนLากากอนามัย หนLากากผLา หรือ

กระจังหนLา (Face shield) 

 3.2 นักเรียนทุกคนพกของใชLส]วนตัว ไม]ใชLส่ิงของร]วมกับผูLอ่ืน เช]น แกLวน้ำ ผLาเช็ดหนLา 

 3.3 จัดต้ังนักเรียนแกนนำดLานสุขภาพ จิตอาสา เปZนอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนดLวยกัน  

 



4. แม;ครัวหรือผูRประกอบอาหารในโรงเรียน 

          3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติตัวเพื่อป\องกันเชื้อไวรัส COVID -19 เช]น เขLารับการตรวจ

สุขภาพ และมีใบรับรองแพทยSก]อนเป7ดภาคเรียน และในระหว]างเป7ดภาคเรียนหากมีอาการปzวย ไขL ไอ มีน้ำมูก 

เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม]ไดLกลิ่น ไม]รูLรส ใหLหยุดปฏิบัติงานและใหLไปพบแพทยSทันที หรือการใหLเวLน

ระยะห]างทางสังคม 1 เมตร ระหว]างปฏิบัติงาน เปZนตLน 

          3.2 ลLางมือบ]อย ๆ อย]างถูกวิธี ดLวยน้ำสบู] ก]อนและหลังรับประทานอาหารทุกคร้ัง ระหว]างจำหน]ายอาหาร 

หลังออกจากหLองสLวม หลังหยิบจับเหรียญหรือธนบัตรหรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการใชLมือสัมผัสใบหนLา 

ตา ปาก จมูก โดยไม]จำเปZน 

          3.3 แต]งกายสะอาด สวมหนLากากอนามัยหรือหนLากากผLา ผLากันเป��อน และหมวกคลุมผมทุกครั้งขณะ

ปฏิบัติงาน 

          3.4 ขณะปฏิบัติงานป\องกันการปนเป��อนของเชื้อโรค โดยใชLอุปกรณSในการปรุงประกอบอาหาร เช]น เขียง 

มีด แยกระหว]างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตวSสด ผัก และผลไมL และไม]เตรียม ปรุงประกอบอาหารบนพ้ืน

โดยตรง ใชLอุปกรณSในการหยิบจับอาหาร เช]นท่ีคีบ ไม]ใชLมือหยิบอาหารโดยตรง 

          3.5 จัดเตรียมอาหารสุกใหม] จัดใหLรับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินใหLนำมาอุ]นจนเดือดอีกครั้งก]อน

รับประทาน 

          3.6 กำหนดใหLทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสและกำจัดขยะเปZนประจำทุกวันหลังป7ดครัว 

          3.7 จัดอุปกรณSรับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน โดยใหLนักเรียนมี ภาชนะใส]

อาหาร ชLอน สLอม แกLวน้ำ เปZนของตนเอง และเก็บไวLในท่ีสะอาด 

          3.8 จัดเวLนระยะห]างระหว]างโตvะอาหาร 1 เมตร 

 

ขอใหL ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ถือปฏิบัติตามความในประกาศน้ี 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2563  

                                                                   

 

  

                                                (นายวรวิทยS ทิศานุกรักษS) 

                                        ผูLอำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 


