
 
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน 

เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมาตรการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 

***************************************************************** 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศการเปิดภาคเรียนท่ี๑ปีการศึกษา๒๕๖๓ จากวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๓ เป็นวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามท่ีกรมอนามัยได้ กล่าวถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อน             
เปิดภาคเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง             
ประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และกองทุนเพื่อความเสมอภาค                   
เพื่ อการศึกษา(กสศ. )จัดท า คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ตามท่ีอง ค์การ                     
เพื่อเด็กสหประชาชาติและองค์กรภาคี ได้เสนอกรอบแนวทาง ๖ มิติ เช่ือมโยงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                   
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) เพื่อคุมครองสุขภาและความปลอดภัยของนักเรียนนั้น 
 ดังนั้น โรงเรียนเมืองหลังสวน จึงประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค     
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบดังนี้ 
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  
 ๑. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ๖ มาตรการ
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
   ๑.๑.๑ ก่อนเข้าสถานศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีมาติดต่อทุกคน
ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องแสกนอุณหภูมิ หากพบว่ามีไข้มากกว่า ๓๗.๕ องศา ไอ         
มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส แจ้ง อ.ส.ม.และส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อท า    
การวินิจฉัยต่อไป 
   ๑.๑.๒ ในกรณีท่ีนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา พบความเส่ียงจากการติดเช้ือ
และ อ.ส.ม.หรือโรงพยาบาล ส่ังกักตัวท่ีบ้านเพื่อรอดูอาการ ๑๔ วัน ไม่ถือเป็นวันลาหรือขาดเรียน โดยปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 
  ๑.๒ มาตรการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
   ๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้นักเรียนควรสวมหน้ากาก
เมื่ออยู่นอกบ้านหรือสถานท่ีท่ีมีผู้คนแออัด และเว้นระยะห่างจากผู้คนอย่างน้อย ๒ เมตร สามารถใช้หน้ากาก
อนามัยท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะน า หรือหน้ากากแบบผ้าสวมป้องกันได้ 
   ๑.๒.๒ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเข้ามาติดต่อกับสถานศึกษาทุกคน
ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
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  ๑.๓ จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
   ๑.๓.๑ จัดจุดล้างมือท่ีโรงอาหารและห้องน้ าทุกจุด จัดให้มีน้ าสะอาดและสบู่เหลว
และภาพแนะน าการล้างมือ โดยเลือกใช้สบู่เหลวมากกว่าสบู่ก้อนเพื่อป้องกันการระบาด 
   ๑.๓.๒ กรณีท่ีไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่ เช่นทางขึ้นอาคารหรือ
ห้องเรียนให้ใช้เจลล้างมือความเข้มข้นแอลกอฮอล์อย่างน้อย ๗๕ % เพื่อให้สามารถฆ่าเช้ือไวรัสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร โดยยึดหลัก Social distancing 
   ๑.๔.๑ รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรจัดระยะห่างอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร
ตลอดเวลา 
   ๑.๔.๒ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนให้มีระยะห่าง ๑ – ๒ เมตร 
   ๑.๔.๓ ก าหนดจุด ท าสัญลักษณ์ ระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารและจัดการ
ยืนเข้าแถวร่วม กิจกรรม ๑ – ๒ เมตร 
  ๑.๕ ท าความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม 
   ๑.๕.๑ ท าความสะอาดพื้นท่ีในห้องเรียน นอกห้องเรียน ห้องน้ า อาคารประกอบและ
พ่นยาฆ่าเช้ือก่อนเปิดภาคเรียน 
   ๑.๕.๒ รณรงค์ให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่าง 
เปิดประตู พัดลม เพื่อระบายอากาศ ทุกครั้งท่ีใช้งาน 
   ๑.๕.๓ รณรงค์ให้นักเรียนท าความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี               
ห้องนาฏศิลป์ อุปกรณ์กีฬา ก่อนใช้และหลังใช้งาน 
   ๑.๕.๔ ท าความสะอาดบริเวณท่ีสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เคาน์เตอร์ 
โต๊ะ เก้าอี้พักผ่อน เป็นต้น ท่ีมีทุกคนใช้ร่วมกัน โดยใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีต้องท า                  
ความสะอาดบ่อยๆ แนะน าให้ใช้แผ่นเช็ดท าความสะอาดหรือทิสชูเปียก เพื่อการใช้งานท่ีสะดวกและใช้                 
เวลาน้อย 
  ๑.๖ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 
       ๑.๖.๑ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learming) 
                     รูปแบบท่ี ๑ การสลับแบ่งนักเรียนในห้องเรียนในแต่ละห้องออกเป็น ๒ กลุ่ม หรับห้องเรียน    
ท่ีมีจ านวนนักเรียนเกิน ๓๐ มาเรียนแบบสลับวันเว้นวัน หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มเอ (เลขค่ี)               
และกลุ่มบี (เลขคู่)  ซึ่งยึดตามรายช่ือของฝ่ายทะเบียน ท้ังนี้นักเรียนท่ีอยู่ท่ีบ้านจัดให้มีการเรียนออนไลน์หรือ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
  รูปแบบท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนตามปกติในห้องท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕ คน 
   ๑.๖.๒ จัดเวลารับประทานอาหารกลางวัน โดยเหล่ือมเวลา แบ่งเป็นระดับช้ัน ม.ต้น
พักในช่ัวโมงท่ี 4 และ ม.ปลายพักในช่ัวโมงท่ี 5  
   ๑.๖.๓ ลดเวลาการอบรมหน้าแถว ประชุมและท ากิจกรรมท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น กีฬาภายใน การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา จนกว่าจะมีประกาศจาก           
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ศบค.) 
   ๑.๖.๓ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ใช้ส่ิงของส่วนตัวไม่ปนกับผู้อื่น เช่นแก้วน้ า               
(น ามาจากบ้าน) ช้อน ปากกาเครื่องเขียน เป็นต้น 
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การเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
  
           ๑. ผู้ปกครอง – นักเรียน สามารถยื่นขอความช่วยเหลือเงินระดมทรัพยากร ในเรื่องของการผ่อนช าระ
เงินโดยทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
 ๒. โรงเรียนจัดหาทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยจะพิจารณาจากข้อมูลท่ีครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   

ประกาศ วันท่ี  24  เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
               (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 
 
 


