


 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– ๑๙) 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
---------------------------- 

 
  ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดจัดทําคู มือแนวทางการจัดการศึกษา                        
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– ๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน บทบาทหนาที่ของครูผูสอน นักเรียน ครูที่ปรึกษาและผูปกครอง การนับเวลาเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล การสนับสนุน ดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรการและแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– ๑๙)  
  ดังนั้น เพ่ือใหครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
จึงขอประกาศใชคูมือมือแนวทางการจัดการศึกษาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                   
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– ๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

       
 

  (นายธนะกุล  ชอนแกว)  
                          ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

 
คํานํา 

 
 คูมือแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ฉบับนี้ 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวปฏิบัติและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน บทบาทหนาที่ของครูผูสอน ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผูปกครอง              
การนับเวลาเรียน การวัดผลและประเมินผล การสนับสนุน ดูแลชวยเหลือนักเรียน และมาตรการการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนแนวทางและ
แนวปฏิบัติสําหรับครูผูสอน นักเรียน ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและบุคลากรของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

 
(นายธนะกุล  ชอนแกว) 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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แนวทางการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวีิทยา พุทธมณฑล 

 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On - site) สําหรับวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 5 มาเรียนวันที่ที่ เป็นเลขคี่ในปฏิทินตาม
ตารางสอน โดยแบ่งนักเรียน 1 ห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในการนั่งเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล      
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีครูควบคุมดูแล  
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 6 มาเรียนวันที่ที่ เป็นเลขคู่ในปฏิทินตาม
ตารางสอน โดยแบ่งนักเรียน 1 ห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในการนั่งเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล      
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีครูควบคุมดูแล  
 

 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่บาน (Online หรือ On - air) 
  นักเรียนเรียนตามตารางสอนอยู่ที่บ้านในวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนทาง Online หรือ On - air 

โดยปฏิบัติตามคู่มือการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน  

2. บทบาทของครูผูสอน นักเรียน ครูที่ปรึกษา และผูปกครอง 
 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On - site) สําหรับวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
  บทบาทของครู 

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วดั/ผลการเรียนรู้ และ

สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

3. สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ใบความรู้ ใบงาน และสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ Power point 
เป็นต้น  

4. ก าหนดเป้าหมายรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5. จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด โดยบูรณาการและยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ 

6. วัดและประเมินผลโดยวิธีการยืดหยุ่น แต่นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าหมายรายวิชาตามท่ีครูก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   บทบาทของนักเรียน 
1. นกัเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนด้วยความตั้งใจ และจัดท าชิ้นงาน ภาระงาน

แต่ละรายวิชาตามท่ีครูผู้สอนก าหนด และจัดส่งตามก าหนด  
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บทบาทของครูที่ปรึกษา 
1. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกเช้า ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียน เพ่ือติดตาม

การมาโรงเรียนของนักเรียนและประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน  
2. ประสานผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ

พร้อมในการเรียนที่บ้าน ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
บทบาทของผูปกครอง 
1. ตรวจสอบตารางการมาโรงเรียน ตารางเรียนของนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและติดตาม

การมาเรียนของนักเรียนให้ตรงกับตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด 
2. ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ความครบถ้วนของ

หนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนก่อนออกจากบ้าน  
3. ผู้ปกครองติดตามการมาเรียนของนักเรียนกับคุณครูที่ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ  
4. ผู้ปกครองดูแล ติดตามการเรียนของนักเรียนเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้าน ได้แก่ การบ้าน 

ภาระงาน ชิ้นงาน ที่ครูผู้สอนมอบหมาย  
 

2) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลที่บาน นักเรียนเรียนรูดวยตนเองตามตารางเรียนของ
โรงเรียน (Online หรือ On - air)  
  บทบาทของครู 

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google 

classroom  , Google meet , Zoom ฯลฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

3. สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ใบความรู้ ใบงาน และสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ Power point 
เป็นต้น  

4. ก าหนดเป้าหมายรายวิชา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5. มอบหมายให้นักเรียนศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามคู่มือการเรียนออนไลน์ของ
โรงเรียน 

6. ครูประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือติดตามการเรียนด้วยระบบการเรียนทางไกล
ผ่านช่องทางต่างๆ และรายงานผลการเรียนทางไกลทุกสัปดาห์  

7. วัดและประเมินผลโดยวิธีการยืดหยุ่น แต่นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าหมายรายวิชาตามท่ีครูก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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   บทบาทของนักเรียน 
1. นักเรียนศึกษาคู่มือการเรียนออนไลน์ 
2. นักเรียนเรียนทางไกลที่บ้านตามตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด  
3. นักเรียนเข้าศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามคู่มือการเรียนออนไลน์ และท าใบกิจกรรม 

ใบงาน หรือการบ้านตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย  
 

บทบาทของครูที่ปรึกษา 
1. ประสานผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ

พร้อมในการเรียนที่บ้าน ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
 

บทบาทของผูปกครอง 
1. ตรวจสอบ ตารางเรียนของนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและติดตามการเรียนทางไกลของ

นักเรียนให้ตรงกับตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนด 
2. ผู้ปกครองประสานข้อมูลการเรียนทางไกลของนักเรียนกับคุณครูที่ปรึกษาผ่านช่องทาง

ต่างๆ  
3. รับฟังข่ าวสารของทางโรง เรี ยนและข้อมูลต่ า งๆ ผ่ านเว็บไซต์ของโรง เรี ยน 

www.satriwit3.ac.th หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มไลน์ เป็นต้น 
 
3. การนับเวลาเรียน  
 1) กรณีวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน : นับเวลาเรียนตามที่นักเรียนเข้าเรียนจริง 
 2) กรณีวันที่นักเรียนเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน : นับเวลาเรียน โดยตรวจสอบจากการแสดงตน                 
ในการเข้าเรียนกับครูผู้สอนในรายวิชาตามตารางเรียน การส่งชิ้นงาน ภาระงาน การบ้าน หรือสรุปเนื้อหาสาระ
ในคาบเรียนนั้นๆ ตามตารางเรียน โดยสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน    
 
4. การวัดผลประเมินผล  
 1) ครูก าหนดเป้าหมายของรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายรายวิชานั้น 
 2) วิธีการวัดผลและประเมินผลให้ยืดหยุ่นทั้งด้านการวัดความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ แต่ผลการจัดการเรียนรู้นักเรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าหมาย                     
ที่ก าหนด 
 3) คะแนนระหว่างเรียน : คะแนนสอบปลายภาคเรียน เป็น 80 : 20 งดการสอบกลางภาคเรียน   
 
5. การสนับสนุน ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 1) กรณีนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนทางไกล   
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนทั้งท่ีเรียนที่โรงเรียนและเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน  
 2) กรณีนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ขาดโอกาสทางการศึกษา  
  โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนทางไกลให้นักเรียน จัดคลินิกวิชาการส าหรับ
สอนซ่อมเสริมนักเรียน โดยนักเรียนสามารถพบครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าวิชาตามที่นัดหมายหรือตามที่
โรงเรียนก าหนด   
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ขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและสงตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

ในการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

คัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

กอนเขาโรงเรียน  

- วัดอุณหภูมิรางกายดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- ลางมือดวยแอลกอฮอลเจลกอนเขาสูบริเวณโรงเรียน  

- สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกคน  

- กรณีบุคลากรภายนอกกรอกขอมูลประวัติเสี่ยง 

ไมมีไข ( ) 

หรือไมมีอาการทางเดินหายใจ  

มีไข ( ) 

หรือมีอาการทางเดินหายใจ  

ติดสญัลักษณ 

- เขาเรียนตามปกต ิ

- ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

- แยกนักเรียนไวท่ีหองที่จัดเตรยีมไว 

- บันทึกรายชื่อและอาการปวย  

- ประเมินความเสีย่ง 

- แจงผูปกครอง 

กลุมเสี่ยง  

มีประวัติเสี่ยงสูง   มีประวัติเสี่ยงต่ํา   

- แยกนักเรียนไวท่ีหองที่จัดเตรยีมไว 

- บันทึกรายชื่อและอาการปวย  

- แจงผูปกครองมารับพาไปพบแพทย 

- แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขประเมนิ 

  สถานการณการสอบสวนโรค  

- แยกนักเรียนไวท่ีหองที่จัดเตรยีมไว 

- บันทึกรายชื่อและอาการปวย  

- แจงผูปกครองมารับพาไปพบแพทย 

- แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขประเมนิ 

  สถานการณการสอบสวนโรค  

เก็บตัวอยาง 
- กักตัวอยูบาน 

- ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

 

 

 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดมีมาตรการในการดําเนินการในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการหลัก 6 มาตรการ ไดแก   

1. คัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาสถานศึกษา พรอมสังเกตอาการไข ไอ 
น้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส สําหรับนักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียนและผูมาติดตอทุกคน  

2. นักเรียน บุคลากร และผูเขามาในโรงเรียนสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
ตลอดเวลาเมื่ออยูในโรงเรียน   

3. จัดจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือแอลกอฮอลเจลอยางเพียงพอในบริเวณ
ตางๆ เชน ทางเขาอาคาร หองเรียน โรงอาหาร  

4. จัดใหเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร ไดแก ระหวางโตะ
เรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย    

5. เปดประตู หนาตางใหอากาศถายเท ทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณตาง ๆ 
โดยเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโตะ เกาอ้ี และวัสดุอุปกรณกอนเขา
เรียน และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปดและ
รวบรวมขยะออกจากหองเรียนเพื่อนําไปกําจัดทุกวัน  

6. ควบคุมจํานวนนักเรียนมารวมกิจกรรม ลดความแออัดหรือลดเวลาทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใหสั้นลงเทาท่ีจําเปน   

มาตรการเสริม 5 มาตรการ ไดแก  
1. ทําความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนใชรวมกัน กอนและหลังใชงานทุกครั้ง เชน หอง

คอมพิวเตอร หองดนตรี ลิฟต อุปกรณกีฬา เปนตน 

2. จัดใหมีพ้ืนที่ในการเขาแถว ทํากิจกรรม หรือเลนกลุมยอย โดยเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร  

3. ใหนักเรียนใชของใชสวนตัว ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน เชน แกวน้ํา ชอน สอม  

4. จัดใหมีการสื่อสารความรูการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19) แกนักเรียน บุคลากร เพื่อใหสามารถลางมือ สวมและถอดหนากากอยางถูก

วิธี การเก็บรักษาหนากาก  

5.  กรณีรถรับ – สงนักเรียน เนนใหผูโดยสารทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากาก

อนามัย ทําความสะอาดยานพาหนะและบริเวณจุดสัมผัสรวมกัน เชน ราวจับ 

เบาะนั่ง ที่วางแขน กอนรับและหลังสงนักเรียนแลวทุกครั้ง ลดการพูดคุยหรือ

เลนกันบนรถ ตลอดจนการจัดเวนระยะหางระหวางที่นั่ง  

มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

  แนวปฏิบัติสําหรับครู ผูดูแลนักเรียน 

 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนที่เสียง คําแนะนําการปองกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากแหลงขอมูล         

ที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบไมไดกลิ่น 

ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. แจงผูปกครองและนักเรียน ใหนําของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง พรอมใช เชน 

ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผา หรือหนากากอนามัย เปนตน 

4. สื่อสารความรูคําแนะนําหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยงจากการ

แพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือ                  

ที่ถูกตอง การสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย คําแนะนําการปฏิบัติตัว เวนระยะหางทางสังคม 

การทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม รวมกันจํานวนมากเพ่ือลดความแออัด 

5. ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนอุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใชงาน 

6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหาง ระหวาง

บุคคลอยางนอย 1- 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกํากับใหนัก เรียน สวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ  

7. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเสี่ยงตอการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และรายงานตอผูบริหาร 

8. ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เขามาในสถานศึกษาในตอนเชา ใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และ

ผูมาติดตอ โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบ

ทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส  โดยติด

สัญลักษณสติ๊กเกอร หรือตราปม แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว 

� กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับอาการ

ระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพ้ืนที่แยกสวน ใหรีบแจงผูปกครองมารับและพาไป

พบแพทย ใหหยุดพักที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือประเมิน

สถานการณและดําเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพ่ือพิจารณาการปดสถานศึกษาตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

� บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

� จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน แอลกอฮอรเจล วางไวบริเวณทางเขาสบูลาง

มือบริเวณอางลางมือ 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

 

9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมี

พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนําเขาขอมูลที่สังเกตพบในฐานขอมูล ดาน

พฤติกรรมอารมณ สังคมของนักเรียน (หรือฐานขอมูล HERO) เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตตอไป 

10. วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกําหนด ดวยการแกปญหา
การเรียนรู ใหม ใหถูกตอง  นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่ พึงประสงค ” หรือ “ลดพฤติกรรม                       

ที่ไมพึงประสงค” 

11. ครูสื่อสารความรูเกี่ยวกับความเครียด วาเปนปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นไดในภาวะวิกฤตที่มีการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และนํากระบวนการการจัดการความเครียด 

การฝกสติใหกลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแตละวัย รวมกับการฝกทักษะชีวิตที่เสริมสรางความ

เขมแข็งทางใจ (Resilience)ใหกับนักเรียน ไดแกทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 

12. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาที่การดูแลนักเรียนจํานวนมาก และ
กํากับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปนบทบาทสําคัญ 

อาจจะสรางความเครียดวิตกกังวล ทั้งจากการเฝาระวังนักเรียนและการปองกันตัวทานเองจากการ

สัมผัสเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุตางๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไมกระจางชัดเจน แนะนําใหสอบถามกับผูบริหาร หรือ   

             เพ่ือนรวมงานเพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติที่ตรงกัน 

     2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไมสบายใจ รองขอ  

                  สิ่งจําเปนสําหรับการเรียนการสอนที่ เ พียงพอตอการปองกันการติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา  

                  2019 (COVID – 19) เชน สถานที่ สื่อการสอนกระบวนการเรียนรู การสงงานหรือตรวจ 

                  การบาน เปนตน หากทานเปนกลุมเสี่ยง มีโรคประจําตัวสามารถเขาสูแนวทางดูแลบุคลากร 

                  ของสถานศึกษา 

               3) จัดใหมีการจัดการความเครียด การฝกสติเปนกิจวัตรกอนเริ่มการเรียนการสอนเพ่ือลดความ 

                  วิตกกังวลตอสถานการณที่ตึงเครียดนี้ 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน 

 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการปองกันกับตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19)จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได  

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมได

กลิ่น ไมรูรส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยเปนโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. มีและใชของสวนตัว ไมใชรวมกับผู อ่ืน เชน ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา 

หนากากผา หรือหนากากอนามัย และทําความสะอาดหรือเก็บใหเรียบรอย ทุกครั้งหลังใชงาน 

4. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา 

5. หมั่นลางมือบอย ๆ ดวยวิธีลางมือ 7 ขั้นตอน อยางนอย 20 วินาที กอนรับประทานอาหาร            

หลังใชสวม หลีกเลี่ยงใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน รวมถึงสรางสุขนิสัยที่ดี         

หลังเลนกับเพื่อน เมื่อกลับมาถึงบานตองรีบอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที 

6. เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร ในการทํากิจกรรมระหวางเรียน ชวงพัก และหลัง

เลิกเรียน เชน นั่งรับประทานอาหาร เลนกับเพ่ือน เขาแถวตอคิว ระหวางเดินทางอยูบนรถ 

7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหลงชุมชนที่เสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) 

8. กรณีนักเรียนดื่มน้ําบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะไมให

ปะปนกับของคนอ่ืน 

9. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการรับประทานอาหารปรุงสุก รอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู และผัก 

ผลไม 5 สี เสริมสรางภูมิคุมกัน ควรเสริมอาหารเชาจากบาน หรือใหผูปกครองจัดเตรียมอาหารกลอง 

(Box set) รับประทานที่โรงเรียนแทน รวมถึงการออกกําลังกาย อยางนอย 60 นาที ทุกวัน และนอน

หลับอยางเพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงตอวัน 

10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ําเสมอ ปรึกษาครู 
เชน การเรียนการสอนสื่อออนไลน อานหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทําแบบฝกหัดที่บาน 

11. หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน เนื่องจากอาจจะกอใหเกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเกิดการแบงแยกกีด

กันในหมูนักเรียน 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

แนวปฏิบัติสําหรับผูปกครอง 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
พ้ืนที่ เสี่ ยง คําแนะนําการปองกันตนเองและลดความเสี่ ยงจากการแพร กระจายของโรค                 
จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ          
ไมไดกลิ่น  ไมรูรส ใหรีบไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอ่ืน ใหพักผอนอยูที่บานจนกวา
จะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)หรือกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง อยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. จัดหาของใชสวนตัวใหบุตรหลานอยางเพียงพอในแตละวัน ทําความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา 
ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดตัว 

4. จัดหาสบูหรือแอลกอฮอรเจล  และกํากับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอยๆ กอนกินอาหาร และหลังใช
สวม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน และสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับ
เพ่ือน และเม่ือกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที 

5. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สถานที่แออัด ที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก หากจําเปนตองสวมหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ 
ดวยวิธีการ 7 ขั้นตอนดวยสบูและน้ํา นาน 20 วินาที (ใหนักเรียนรองเพลงแฮปปเบิรธเดย 2 ครั้ง 
พรอมกับลางมือ) หรือใชแอลกอฮอรเจล  

6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 5 
หมู และผักผลไม 5 สี และควรจัดอาหารกลอง (Box set) ใหแกนักเรียนในชวงเชาแทนการซื้อจาก
โรงเรียน (กรณีที่ไมไดกินอาหารเชาจากที่บาน) เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกําลังกาย อยางนอย 60 
นาทีทุกวัน และนอนหลับอยางเพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงตอวัน 

7. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน  ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครู                     
ในการดูแลจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมกิจกรรม เป นตน 
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คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

                       แนวปฏิบัติสําหรับแมครัว ผูจําหนายอาหาร และผูปฏิบัติงานทําความสะอาด 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค จาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ                
ไมไดกลิ่น  ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวย       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด 

3. ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา กอน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจําหนายอาหาร                           
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใชสวม ควรลางมือดวยสบูและน้ําหรือใช          
แอลกอฮอรเจล  และหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

4. ขณะปฏิบัติงานของผูสัมผัสอาหาร ตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน ถุงมือ สวมหน ากากผาหรือ 
หนากากอนามัยและปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง  

5. ปกปดอาหารใสถุงมือและใชที่คีบจับอาหาร หามใชมือหยิบอาหารพรอมรับประทานโดยตรงและจัดให
แยกรับประทาน กรณีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปพรอมทานไมควรใชมือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุ
อาหารกอนตักอาหาร  

6. จัดเตรียมเมนูอาหารใหครบ 5 หมูและผักผลไม 5 สี เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน ปรุงสุกใหมใหนักเรียน
กินภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกลาว ใหนําอาหารไปอุนจนรอนจัดหรือเดือด แลวนํามา
เสิรฟใหมกรณีที่ไมสามารถจัดเหลื่อมเวลาสําหรับเด็กในมื้ออาหารกลางวัน  ใหเตรียมอาหารกลอง                           
(boxset) แทนและรับประทานอาหารที่โตะเรียน  

7. จัดเตรียมกระดาษสําหรับสั่งรายการอาหาร หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ เพ่ือลดการพูดคุยและสัมผัส  
8. ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะตองใสอุปกรณปองกันตนเองเชนสวนหนากากผา 

หรือหนากากอนามัยสวมถุงมือยางผายางกันเปอนรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  
9. การเก็บขยะควรใชปากคีบดามยาวเก็บขยะใสถุงขยะปดปากถุงใหมิดชิดและนําไปรวบรวมไวที่พัก

ขยะ  
10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้งตองลางมือบอยๆและเมื่อกลับมาถึงบานควรรีบอาบน้ําสระผมเปลี่ยน

เสื้อผาใหมทันท ี 
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แนวปฏิบัติดานอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 

การคัดกรองผูเขาในบริเวณโรงเรียน 
1. ครูเวรประตู 1 ชวงเชา คัดกรอง นักเรียนรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย  สอบถาม

อาการ นักเรียนที่มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ใหผูปกครองรับกลับไปพบ
แพทย พักรักษาตัวที่บานเรียนออนไลน บันทึกในแบบคัดกรองโควิด -19 รวบรวมสง
หองพยาบาล (ครูเวรประตู  1 ประกอบดวยทีมคัดกรองอยางนอยวันละ 1 คน) 

2. นักเรียนที่ผานการคัดกรองทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล/กรดไฮโปคลอรัส  

การเตรียมพื้นที่ อุปกรณ เวชภัณฑ และสวนประกอบ 
1. ทํา เครื่ องหมายพ้ืนถนนทางเข าจากประตู โรง เรียน  เวนระยะหาง 1 เมตร              

จํานวน 3 แถว 
2. จัดเตรียมน้ํายาฆาเชื้อกรดไฮโปคลอรัสใชพนทําความสะอาดมือแทนแอลกอฮอลเจล 

ประจําทุกหอง และพ้ืนที่ที่กําหนด 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบอินฟาเรด แบบบันทึกการคัดกรอง 
4. นักการภารโรงหมั่นทําความสะอาดจุดสัมผัสรวมทุก 2 ชั่วโมง เชน ลูกบิดประตู ที่จับ

ปดเปด แปนกดลิฟท ราวบันได ที่กดน้ําดื่ม      
5. หองเรียนคอมพิวเตอร ใหนักเรียนทําความสะอาดมือกอนเขาใช และทําความสะอาด

แปนคียบอรด เมาทกอนและหลังใช เปดใหอากาศถายเท 
6. จัดทําฉากกั้นเคานเตอรหองพยาบาล 
7. จัดใหมีการสอนทําเฟสชีล และหนากากอนามัย 
8. งดใชหองเรียนปรับอากาศในชวงที่ยังมีการระบาด ประเมินสถานการณขณะนั้น 
9. หองเรียนเปดประตูหนาตางใหอากาศถายเท ชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนเปดให

แดดสอง 
10. หองปรับอากาศเปดประตูไว 1 บานเพื่อใหอากาศถายเท 
11. จัดวางถังขยะสําหรับทิ้งหนากากอนามัย ติดปายขยะติดเชื้อ 
12. จัดใหมีน้ําสบูประจําหองน้ําทุกหอง และรางลางมือ 
13. จัดเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบอินฟาเรด ไวที่ปอมยาม คัดกรองทุกคนที่จะเขา

โรงเรียนหามเขาหากพบอุณหภูมิตั้งแต 37.5 C° ขึ้นไป หรือมีอาการไอ  จาม เจ็บคอ 
เหนื่อยหอบ 

14. ประสานศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และฝายสิ่งแวดลอม เขตทวีวัฒนา                      
ใหความรูนักเรียน ครูและบุคลากร พนักงานขับรถรับ – สงนักเรียน รวมคัดกรองและ
ใหการสนับสนุน 

 

 

 



12 
 

 

คูมือแนวทางการจดัการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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หองเรียน หองเรียนรวม  

1. จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร  
2. จัดใหนักเรียน 1 หองเรียน แยกเปน 2 กลุมยอย และใหนักเรียนสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผาขณะเรียนตลอดเวลา  
3. จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใชเครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  
4. จัดใหมีแอลกอฮอลเจลสําหรับทําความสะอาดมือประจําหองเรียน  
5. ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ของใชรวมทุกวัน

อยางนอยวันละ 2 ครั้ง คือ เชากอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน  

หองสมุด 

1. จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร   
2. จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใชเครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  
3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจลสําหรับครู บุคลากร บรรณารักษ นักเรียนและผูใชบริการทําความสะอาด

มือบริเวณทางเขาดานหนาและภายในหองสมุดอยางเพียงพอ  
4. ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ของใชรวมทุกวัน

อยางนอยวันละ 2 ครั้ง คือ เชาและพักกลางวัน  
5. จํากัดจํานวนคนและเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด และใหนักเรียนและผูใชบริการทุกคนสวม

หนากากอนามัยหรือหนากากผาขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา  

หองประชุม หอประชุม 

1. จัดใหมีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองประชุม หอประชุม หากพบวามีอาการ
ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส แจงงดรวมประชุมและ
แนะนําใหไปพบแพทย 

2. จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร   
3. ผูเขาประชุมทุกคนสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาขณะประชุมตลอดเวลา  
4. จัดใหมีแอลกอฮอลเจลสําหรับผูเขารวมประชุมทําความสะอาดมือบริเวณทางเขาดานหนาและ

ภายในหองประชุม หอประชุม อยางเพียงพอ  
5. งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม หอประชุม 
6. ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ของใชรวม กอน

และหลังใช  
7. จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใชเครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  
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สนามกีฬา 

1. จัดพื้นที่ทํากิจกรรมและเลนกีฬา ลดความแออัด และคํานึงถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล  
2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจลสําหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการทําความสะอาดมือบริเวณทางเขาและ

ดานใน อยางเพียงพอ  
3. ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องเลนแตละชนิดกอนหรือหลังเลนทุกครั้ง อยางนอยวันละ 1 ครั้ง  
4. จัดใหมีการระบายอากาศ ใหอากาศถายเท  
5. จํากัดจํานวนคน จํานวนเวลา ในการเลนกีฬาหรือกิจกรรมภายในสนามกีฬา  
6. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมหรือมีการปะทะกันอยางรุนแรง  

หองสวม 

1. จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก  น้ํายาทําความสะอาด ถุงขยะ ถังน้ํา        
ไมถูพ้ืน ผาเช็ดทําความสะอาด และอุปกรณปองกันอันตราย เชน ถุงมือ หนากากผา เปนตน  

2. ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป                       
พ้ืนหองน้ํา หองสวม ทําความสะอาดโดยใชผลิตภัณฑฆาเชื้อ  

3. หลังทําความสะอาด ซักผาเช็ดทําความสะอาดและไมถูพ้ืนดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาฆาเชื้อ 
แลวซักดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง และน้ําไปผึ่งแดดใหแหง  

หองพักครู 

1. จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร   
2. ครูสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน  
3. จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใชเครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  
4. ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท 

อุปกรณคอมพิวเตอร เปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครั้ง   
5. จัดใหมีแอลกอฮอลเจลสําหรับครูและผูมาติดตอทําความสะอาดมือบริเวณดานหนาประตูและ

ภายในหองอยางเพียงพอ  

หองพยาบาล 

1. จัดครูหรือเจาหนาที่ดูแลนักเรียนในกรณีนักเรียนปวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ 
2. จัดใหมีพ้ืนที่หรือหองแยกอยางชัดเจน ระหวางนักเรียนปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนปวย

จากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค  
3. ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน  
4. จัดเตรียมแอลกอฮอลเจลใหทําความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหนาประตูและภายในหองพยาบาล

อยางเพียงพอ 
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โรงอาหาร 

                 เชิญเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอม เขตทวีวัฒนา           
ใหความรูและคําแนะนําผูประกอบการรานคา 

1. ทําความสะอาดตามปกติ ดวยน้ํายาทําความสะอาด 
2. จัดใหมีน้ํ ายาฆาเชื้อทําความสะอาดมือ แอลกอฮอล เจล / น้ํ ายาฆาเชื้อ/ น้ํ าสบู                 

ที่รางลางมือกอนเขาโรงอาหาร หองน้ํา และทางเขาโรงอาหาร 
3. จัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม 1 เมตร จัดทําเครื่องหมายการยืนเขาคิวซื้ออาหาร ที่นั่ง 

จัดครูคอยกํากับดูแล 
4. จัดทําฉากกั้นบนโตะอาหาร โดยกําหนดใหนั่งชุดละ 4 คน  
5. ผูประกอบการรานคา แมบาน ทุกคนสวมหนากากอนามัยคลุมปากและจมูก ปฏิบัติตาม

ระเบียบสุขาภิบาลอาหาร 
6. ปรุงอาหารปรุงสุกใหม อุนอาหารทุก 2 ชม. 
7. จัดน้ํายาลางจานไวรองรับ (แช) ชอนสอม บัตรอาหารที่นักเรียนคืน 
8. จัดเวลาในการใหบริการโรงอาหารชวงพักกลางวันเปน 2 รอบ เพ่ือลดความแออัดของ

สถานที ่
- รอบท่ี 1 เวลา 11.00 – 11.50 น. 
- รอบท่ี 2 เวลา 11.50 – 12.40 น.    

    
รถตูรับ – สงนักเรียน 
                 เชิญเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอม เขตทวีวัฒนา 
ใหความรูและคําแนะนําพนักงานขับรถ 

1. กอนออกรับนักเรียน เปดประตูหนาตางใหอากาศถายเท เช็ดทําความสะอาดจุดที่ผูโดยสาร
สัมผัส ดวยน้ําผสมผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของน้ํายาฟอกขาว      
ในอัตราสวนน้ํายาฟอกขาว 2 ฝา : น้ํา 1 ลิตร 

2. ทุกคนตองสวมหนากากอนามัยคลุมปาก จมูกตลอดเวลา 
3. วัดอุณหภูมิรางกายกอนรับขึ้นรถ หากอุณหภูมิ 37.5 C° ขึ้นไป หรือไอ จาม เจ็บคอ มีน้ํามูก

เหนื่อยหอบ แจงผูปกครองและงดรับขึ้นรถ แจงหองพยาบาลหรือครูเวรประตู 1 
4. จัดที่นั่งเวนระยะหางตามที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) กําหนด  
5. เมื่อสงนักเรียนเสร็จ เปดประตูหนาตางใหอากาศถายเท  ทําความสะอาดจุดสัมผัสรวม    

จอดรถกลางแดดจัด 2 ชั่วโมง 
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การเขาแถวเคารพธงชาติ 

1. จัดพื้นที่เขาแถวเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร  
2. ครูและนักเรียนทุกคนสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาการเขาแถวเคารพธง

ชาติ 
3. ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหนาเสาธง  
4. ทําความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใชงานทุกครั้ง เชน เชือกที่ ใช

ชักธงชาติ ไมโครโฟน เปนตน       
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