
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
เช็คลิสต์! เอาอะไรไปโรงเรียนบ้าง ในยุค  

New Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เตรียมตวักนัไว้ก่อนเปิดเทอมที�จะถึงนี � ไอเท็มไหนต้องพก

ติดตัว เอาอะไรไปโรงเรียนบ้าง ในยุค New Normal เพราะ

เนื�องจากตั �งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ทุกภาคส่วนต้องมีการ

ปรับตวัวิถีการดําเนินชีวิตประจําวนั รวมไปจนถึงน้อง ๆ นักเรียน 

นักศึกษา ที� ต้องไปเรียนที�โรงเรียนและมหาวิทยาลัยกันด้วย 

Teen.mthai ขอแนะนําให้เช็คลิสต์กนัไว้ให้พร้อม ก่อนเปิดเทอม

นะ ไอเท็มต่าง ๆ ที�ต้องติดตวัไปวนัเปิดเทอม นอกจากไอเท็มเดิม ๆ 

ที�ต้องเตรียมแล้ว ไอเท็มสําคญัที�จําเป็นต้องมี แนะนําดงัต่อไปนี �…

เตรียมใสก่ระเป๋ากนัไว้ได้เลย!! 

 หน้ากากอนามัย 

ไอเท็มนี �สําคญัมาก ตั �งแตเ่กิดโรคระบาดโควิด-19 ทางการแพทย์ก็

แนะนําว่า การใสห่น้ากากอนามยัสามารถช่วยป้องกนัการแพร่ของ

เชื �อไวรัสได้ ดังนั �นควรพกหน้ากากอนามัยไว้มากกว่า 1 ชิ �น ใน

กระเป๋า สํารองไว้เผื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น หน้ากากอาจจะเปียก

เหงื�อ หรือหลน่ตกพื �น ซึ�งต้องทําการเปลี�ยนใหมท่นัท ี

 ถุงซิปล็อค 

ไว้ใสห่น้ากากอนามยั กรณีที�อาจจะถอดหน้ากากอนามยัทานข้าว

ตอนพกักลางวนั ซึ�งอาจจะยงัใสได้ไม่นาน ไม่จําเป็นต้องทิ �งเลย แต่

หาถงุซิปลอ็คมาใสไ่ว้เพื�อป้องกนัเชื �อโรค ไม่ควรใส่กระเป๋าเสื �อหรือ

วางไว้บนโต๊ะนะคะ

 

ถึงแม้ทางโรงเรียน มหาลยัจะมีวางบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ แต่การมี

พกติดกระเป๋าไว้ก็สะดวกต่อเรามากกว่า จะหยิบขึ �นมาใช้เมื�อไรก็

ได้ และมือของเรา

ร่างกายได้ง่ายที�สดุ คํานึงไว้เสมอวา่ ก่อนที�จะหยิบจบัอะไรเข้าปาก 

หรือโดนหน้าโดนตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทกุครั �ง

 

การทานอาหารช่วงนี �ต้องเว้นระยะห่าง 

สามารถจบักลุม่นั�

19

ช้อนแบบพกพาไปเองก็ได้

 

อปุกรณ์การดื�มนํ �าไม่ควรใช้ร่วมกับใคร พกแก้วนําไปเองจะดีที�สุด 

ปัจจุบันมีแก้วนํ �าแบบพกพาที�พับได้ให้เลือกซื �อ สะดวก

จดัเก็บในกระเป๋าด้วย

 

เตรียมความพร้อมก่อนวนัเปิดเทอม ไม่จําเป็นต้องพกไปทั �งหมดก็

ได้ เลือกที�เราได้ใช้จริง ๆ อย่าลืมปรับเวลาการนอนด้วยนะคะ จะ

ได้ตื�นขึ �นมาด้วยความรู้สึกสดชื�นสดใส และก็อย่าลืมทานอ

เช้ามื �อสําคญั เพื�อที�ร่างกายจะได้มีพลงังาน สมองจะได้ทํางานได้

อย่างเต็มที� ขอให้มีความสขุกบัวนัเปิดเทอมนะคะทกุคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หาถงุซิปล็อคมาใสไ่ว้เพื�อป้องกนัเชื �อโรค ไม่ควรใส่กระเป๋าเสื �อหรือ

วางไว้บนโต๊ะนะคะ 

 เจลล้างมือ 

ถึงแม้ทางโรงเรียน มหาลยัจะมีวางบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ แตก่ารมี

พกติดกระเป๋าไว้ก็สะดวกต่อเรามากกว่า จะหยิบขึ �นมาใช้เมื�อไรก็

ได้ และมือของเราถ้าไม่สะอาดก็จะเป็นสิ�งที�นําพาเชื �อโรคเข้าสู่

ร่างกายได้ง่ายที�สดุ คํานงึไว้เสมอว่า ก่อนที�จะหยิบจบัอะไรเข้าปาก 

หรือโดนหน้าโดนตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทกุครั �ง 

 ช้อนทานอาหารแบบพกพา 

การทานอาหารช่วงนี �ต้องเว้นระยะห่าง social distancing จะไม่

สามารถจบักลุม่นั�งทานกนัได้เหมือนเดิม เพื�อลดการแพร่เชื �อโควิด-

19 ใครที�ซื �ออาหารทาน เพื�อความปลอดภัยสบายใจ แนะนําพก

ช้อนแบบพกพาไปเองก็ได้ 

 แก้วนํ �า/ขวดนํ �า แบบพกพา 

อุปกรณ์การดื�มนํ �าไม่ควรใช้ร่วมกับใคร พกแก้วนําไปเองจะดีที�สุด 

ปัจจุบันมีแก้วนํ �าแบบพกพาที�พับได้ให้เลือกซื �อ สะดวกต่อการ

จดัเก็บในกระเป๋าด้วย 

 ทั �งหมดนี �ก็เป็นการเช็คลิสต์ให้คร่าว ๆ เพื�อให้น้อง ๆ ได้

เตรียมความพร้อมก่อนวนัเปิดเทอม ไม่จําเป็นต้องพกไปทั �งหมดก็

ได้ เลือกที�เราได้ใช้จริง ๆ อย่าลืมปรับเวลาการนอนด้วยนะคะ จะ

ได้ตื�นขึ �นมาด้วยความรู้สึกสดชื�นสดใส และก็อย่าลืมทานอาหาร

เช้ามื �อสําคญั เพื�อที�ร่างกายจะได้มีพลงังาน สมองจะได้ทํางานได้

อย่างเต็มที� ขอให้มีความสขุกบัวนัเปิดเทอมนะคะทกุคน ^^ 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 20 ฉบับที� 2 เดือน มิถุนายน2563 

 
 
 

 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 



 
มาตรการที�โรงเรียนต้องเตรียมพร้อม! ก่อนเปิดเรียน

ใหม่แบบ New Normal 
หลังต้องปิดโรงเรียน งดการเรียนการสอนอยู่นานหลายเดือน 

เนื�องจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดก็มีกําหนดการใหม่ ให้

โรงเรียนกลบัมาเปิดเรียนได้ในวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 ที�กําลงัจะ

ถึงนี � แต่การเปิดเรียนในขณะที�สถานการณ์การแพร่ระบาด ยังไม่

ถือว่าคลี�คลาย 100% แบบนี � โรงเรียนจําเป็นต้องมีมาตรการดูแล

ความปลอดภัย เพื�อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน ซึ�งควร

เตรียมพร้อมกันไว้ตั �งแต่เนิ�นๆ จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ไปดูกัน

ดีกว่าค่ะว่า โรงเรียนควรมีมาตรการเพื�อรับมือการเปิดเทอมใหม่

อย่างไร  

 มาตรการแรก คือการคัดกรองเพื�อวัดอุณหภูมิร่างกาย

และเช็คอาการสุ่มเสี�ยง ก่อนอนุญาตให้นักเรียน คุณครู บุคลากร 

รวมถึงผู้ปกครองเข้ามาภายในสถานศกึษา โรงเรียนต้องเตรียมการ

ตั �งจดุคดักรอง โดยจุดคดักรองที�ดีที�สดุ คือ บริเวณประตรัู �วก่อนเข้า

โรงเรียน แต่ถ้าหากโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ หรือบริเวณประตรัู �วมี

สภาพแวดล้อมที�ไม่เอื �ออํานวย ให้หาพื �นที�ที�สะดวกในการจดัคิว ตั �ง

แถว เพื�อตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายโดยที�ไม่แออดั และหากพบว่า

เด็กนักเรียน คุณครู บุคลากรคนใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 

องศาเซลเซียส ควรแจ้งให้ผู้ ปกครองทราบ เพื�อมารับกลับไป

โรงพยาบาลหรือกกัตวัที�บ้าน 

 มาตรการต่อมา คือ การเตรียมการเรื�องความสะอาดและ

สขุอนามัย โดยการเตรียมพื �นที�เพื�อตั �งจุดบริการเจลล้างมือ หรือ

แอลกอฮอล์ล้างมือ สําหรับจุดที�ควรมีเจลล้างมือให้บริการ ได้แก่ 

ประตหูน้าโรงเรียน ประตหูลงัโรงเรียน หน้าโรงยิม ทางเข้า-ออกโรง

อาหาร ทางเข้า-ออกอาคารเรียน และที�สาํคญัคือ ห้องเรียนทุกห้อง

ควรมีเจลล้างมือตั �งไว้บริการเช่นกัน และเพื�อความปลอดภัยขั �น

สงูสดุ ควรมีกระบะใสน่ํ �ายาฆา่เชื �อวางไว้บริเวณประตทูางเข้า

ให้ทั �งนกัเรียน บคุลากร ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ เหยียบนํ �ายาฆ่า

เชื �อไวรัสนี �ก่อนเข้ามาในบริเวณโ

อีกหนึ�งสิ�งที�โรงเรียนควรเตรียม คือ สบู่เหลวสําหรับล้างมือจํานวน

มา

เพิ�มอา่งล้างมือให้เพียงพอต่อจํานวนนกัเรียน

 

รวมถึงบุคลากรทุกคนที�ปฏิบัติหน้

สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื�อป้องกันการ

แพร่เชื �อระหว่างกนั ก่อนเปิดเรียนจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ทุก

คนทราบถึงข้อปฏิบัติ  เพื�อให้ทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัย 

หน้ากากผ้า มาให้พร้อม นอกจากนั �นหากมีการขายอาหารที�โรง

อา

และถงุมือยาง เพื�อการปอ้งกนัที�รัดกมุมากยิ�งขึ �น

 

เรียนใหม่ โรงเรียนควรเตรียมจดัสถานที�ในห้องเรียน วางโต๊ะ

ให้มีระยะห่างจากกนัราว 

ฉากกั �น หรือพาร์ทิชั�น เพื�อป้องกันละอองนํ �าลายหรือสารคัดหลั�ง

อื�นๆ นอกจากนั �น ควรมีการกําหนดจุดเพื�อสร้างระยะห่างใน

บริเวณที�ต้องมีการต่อคิว เช่น ต่อคิวซื �ออาหาร ต่อคิวเข้าห้องนํ �า 

หรือการเข้าแถวก่อนเริ�มเรียนในภาคเช้า ก็ควรกําหนดระยะ

ด้วยเช่นกนั

 

การรวมกลุม่ อย่าง กีฬาสี การทศันศึกษา หรือกิจกรรมฉลองในวนั

สําคญัต่างๆ ออกไปก่อน รวมถึงงดเปิดสนามเด็กเล่น เพื�องดการ

รวมกลุ่ม ลดการสัมผัสร่วม และสร้าง 

นอกจากนั �นควรงดการเรี

อากาศแบบปิด เช่น โรงยิม แล้วจัดการเรียนการสอนในห้องที�

ว่าด้วยเรื�อง..การศึกษา สงูสดุ ควรมีกระบะใสน่ํ �ายาฆ่าเชื �อวางไว้บริเวณประตทูางเข้า-ออก 

ให้ทั �งนกัเรียน บคุลากร ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ เหยียบนํ �ายาฆ่า

เชื �อไวรัสนี �ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

อีกหนึ�งสิ�งที�โรงเรียนควรเตรียม คือ สบู่เหลวสําหรับล้างมือจํานวน

มาก ตั �งไว้ในห้องนํ �า บริเวณที�มีก๊อกนํ �า หรืออ่างล้างมือ และควร

เพิ�มอ่างล้างมือให้เพียงพอตอ่จํานวนนกัเรียน 

 มาตรการที� 3 โรงเรียนควรออกกฎให้คุณครู นักเรียน 

รวมถึงบุคลากรทุกคนที�ปฏิบัติหน้าที�อยู่ในบริเวณโรงเรียน ต้อง

สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื�อป้องกันการ

แพร่เชื �อระหว่างกนั ก่อนเปิดเรียนจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ทกุ

คนทราบถึงข้อปฏิบัติ  เพื�อให้ทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัย 

หน้ากากผ้า มาให้พร้อม นอกจากนั �นหากมีการขายอาหารที�โรง

อาหาร แม่ครัว/พ่อครัว ผู้ขาย หรือผู้ตกัอาหารควรใส่ Face shiled

และถงุมือยาง เพื�อการป้องกนัที�รัดกุมมากยิ�งขึ �น 

 มาตรการต่อมา คือการทํา Social distancing ก่อนเปิด

เรียนใหม่ โรงเรียนควรเตรียมจดัสถานที�ในห้องเรียน วางโต๊ะ–เก้าอี �

ให้มีระยะห่างจากกนัราว 1-1.5 เมตร และโต๊ะเรียนแต่ละโต๊ะควรมี

ฉากกั �น หรือพาร์ทิชั�น เพื�อป้องกันละอองนํ �าลายหรือสารคัดหลั�ง

อื�นๆ นอกจากนั �น ควรมีการกําหนดจุดเพื�อสร้างระยะห่างใน

บริเวณที�ต้องมีการต่อคิว เช่น ต่อคิวซื �ออาหาร ต่อคิวเข้าห้องนํ �า 

หรือการเข้าแถวก่อนเริ�มเรียนในภาคเช้า ก็ควรกําหนดระยะห่าง

ด้วยเช่นกนั 

 การเปิดเรียนในเทอมใหม่นี � โรงเรียนควรงดกิจกรรมที�มี

การรวมกลุม่ อย่าง กีฬาสี การทศันศึกษา หรือกิจกรรมฉลองในวนั

สําคญัต่างๆ ออกไปก่อน รวมถึงงดเปิดสนามเด็กเล่น เพื�องดการ

รวมกลุ่ม ลดการสัมผัสร่วม และสร้าง Social Distancing  

นอกจากนั �นควรงดการเรียนการสอนในห้องแอร์ หรือห้องที�มีระบบ

อากาศแบบปิด เช่น โรงยิม แล้วจัดการเรียนการสอนในห้องที�

สามารถเปิดประตหูน้าต่าง ระบายอากาศได้ และควรงดการนั�งโต๊ะ

เรียนรวม เพื�อสร้างระยะห่างระหว่างกันและหากเป็นไปได้ ในช่วง

พักกลางวัน ควรจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารบนห้องเพื�

ป้องกันการรวมกลุม่ หรือถ้าจําเป็นต้องทานอาหารที�โรงอาหาร ก็

ควรกําหนดระยะห่างบนโต๊ะอาหาร รวมถึงแบ่งเวลาพักตาม

ระดับชั �นเรียน เพื�อลดจํานวนคนในช่วงพักกลางวันไม่ให้มาก

เกินไป 

 

ความสะอาดและฆ่าเชื �อโรคในบริเวณโรงเรี

ความสะอาดทุกซอกทุกมุม ตั �งแต่ก่อนถึงวนัเปิดเรียน ส่วนในวัน

เปิดเรียน ควรมีการทําความสะอาดทั �งตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและ

ตอนเย็นหลงัเลิกเรียน โดยเน้นทําความสะอาดในบริเวณห้องเรียน 

และพื �นผิวที�มีการสมัผัสร่วมกัน ส่วนห้องนํ �าควรทําความสะอาด

ทุกๆ 2ชั�วโมง โดยเน้นที�อ่างล้างมือ ก๊

ชักโครก การทําความสะอาดควรใช้นํ �ายาทําความสะอาดหรือ

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสูตรฆ่าเชื �อ ส่วนบริเวณจุดสมัผสัร่วม

ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 

โรคในช่วงเย็นหลงัเลิกเรียน และหากมีกา

แล้ว ควรปิดห้อง ปิดอาคาร ไม่ให้มีใครเข้าไปภายในอาคารได้อีก

 

กวา่การเปิดห้างสรรพสินค้า เพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที�ที�มีผู้คน

มากหน้าหลายตา และต้องใช้เวลาร่วมกันนานนับหลายชั�วโมง 

ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนจึงควรเตรียมการให้พร้อม สํารองอุปกรณ์ 

และไอเทมต่างๆ เอาไว้ให้เพียงพอ และปฏิบตัิตามมาตรการอย่าง

เข้มงวด เพื�อสุขอนามยัที�ดีของนกัเรียน คุณครู และบุคลากร และ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการแพร่ร

สามารถเปิดประตหูน้าตา่ง ระบายอากาศได้ และควรงดการนั�งโต๊ะ

เรียนรวม เพื�อสร้างระยะห่างระหว่างกันและหากเป็นไปได้ ในช่วง

พักกลางวัน ควรจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารบนห้องเพื�อ

ป้องกนัการรวมกลุ่ม หรือถ้าจําเป็นต้องทานอาหารที�โรงอาหาร ก็

ควรกําหนดระยะห่างบนโต๊ะอาหาร รวมถึงแบ่งเวลาพักตาม

ระดับชั �นเรียน เพื�อลดจํานวนคนในช่วงพักกลางวันไม่ให้มาก

 

 มาถึงมาตรการสุดท้ายที�สําคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การทํา

ความสะอาดและฆ่าเชื �อโรคในบริเวณโรงเรียน ควรเตรียมการทํา

ความสะอาดทุกซอกทุกมุม ตั �งแต่ก่อนถึงวันเปิดเรียน ส่วนในวัน

เปิดเรียน ควรมีการทําความสะอาดทั �งตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและ

ตอนเย็นหลงัเลกิเรียน โดยเน้นทําความสะอาดในบริเวณห้องเรียน 

และพื �นผิวที�มีการสมัผัสร่วมกัน ส่วนห้องนํ �าควรทําความสะอาด

ชั�วโมง โดยเน้นที�อ่างล้างมือ ก๊อกนํ �า ฝารองนั�ง และบริเวณ

ชักโครก การทําความสะอาดควรใช้นํ �ายาทําความสะอาดหรือ

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสตูรฆ่าเชื �อ ส่วนบริเวณจุดสมัผัสร่วม

ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% นอกจากนั �น ควรมีการฉีดพ่นฆ่าเชื �อ

โรคในช่วงเย็นหลงัเลิกเรียน และหากมีการทําความสะอาดอาคาร

แล้ว ควรปิดห้อง ปิดอาคาร ไม่ให้มีใครเข้าไปภายในอาคารได้อีก 

 การเปิดโรงเรียนในครั �งนี � ถือว่ามีความเสี�ยงสงูไม่น้อยไป

กวา่การเปิดห้างสรรพสินค้า เพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที�ที�มีผู้คน

มากหน้าหลายตา และต้องใช้เวลาร่วมกันนานนับหลายชั�วโมง 

ดเรียน โรงเรียนจึงควรเตรียมการให้พร้อม สํารองอปุกรณ์ 

และไอเทมต่างๆ เอาไว้ให้เพียงพอ และปฏิบตัิตามมาตรการอย่าง

เข้มงวด เพื�อสุขอนามยัที�ดีของนกัเรียน คุณครู และบุคลากร และ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที�อาจสง่ผลกระทบไปถึงสว่นรวม 
 


