
0 

 

  

 

 
 

ที ่49/2563 
22  มิถุนายน 2563 

 

 

 

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงโรคโควิด-19 
 

เรียน ท่านผู้ปกครอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือมาตรการและการดูแลนักเรียน เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 
 

 

สืบเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น จึงต้องมี
การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศกึษา 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือมาตรการและการดูแลนักเรียน เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นแนวปฏิบัติแก่นักเรียน ผู้ปกครอง  โดยขอความร่วมมือ ดังนี้  

1) ศึกษาคู่มือมาตรการและการดูแลนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่าง

ละเอียดและปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด 

2) ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกรอกแบบประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด-19  

ทาง Line official และ Facebook ของโรงเรียนที่ https://forms.gle/DSwVkkoo9m51JSAo9   

หรือ สแกน QR-Code                                                 โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลในวันเปิดภาคเรียนของ  

                                                            นักเรียนในแต่ละระดับชั้น  (เก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเวลา 21 วัน  

       ก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรยีน)                                     

 

3) ถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือ มีอาการไม่สบาย ขอให้นักเรียนพักอยู่ที่บ้าน 

จนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อมิให้เกิดการแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อ่ืน 

4) ถ้าท่านต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนหรือครูประจำชั ้น สามารถสอบถามได้ทาง  Line official, 

Facebook ของโรงเรียน หรือ โทร 02-521-1457-8, 02-9733530-1  
 

 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

  ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

  (นางพริ้มพราย สุพโปฎก)  

  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
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       มาตรการและการดูแล
นักเรียนเพื่ อ ป้องกันโรค        
โควดิ-19 ท าขึน้เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติแก่นักเรียน
และผู้ปกครองของโรงเรียน
ไผทอุดมศึกษา ในการเฝ้า
ระวงัและเตรียมความพร้อม
รบัมอืการแพร่ระบาดของโรค  

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั 

การเขา้-ออกโรงเรียน 

การเตรียมตวัของนกัเรียน 

I.  
II.  
III.  
IV. 

การเรียนการสอน 

การด่ืมนมและรบัประทาน 

อาหารกลางวนั 

แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 
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I.  ความปลอดภยัเกี่ยวกบัการเขา้-ออก โรงเรียน 

 

1. การกำหนดเวลาเข้าและออกโรงเรยีนไผทอดุมศึกษา 
1.1 กำหนดเปิด-ปดิ ประตูโรงเรียน 

- ประตูด้านหน้าโรงเรียน 
  รอบ 1  เปิด เวลา 05.30-08.30 น.  
  รอบ 2  เปิด เวลา 15.30-19.00 น.  

 

- ประตูด้านข้างโรงเรียน (ทางออกตลาดนัด) 
  รอบ  1 เปิด เวลา 06.00-08.00 น.  
  รอบ 2  เปิด เวลา 15.30-18.00 น.  

 

- ประตูด้านหลังโรงเรียน  
  รอบ  1 เปิด เวลา 06.00-08.00 น.  
  รอบ 2  เปิด เวลา 15.30-18.00 น.  

 

2. การจดัการจราจรภายในโรงเรียน (ชว่งเชา้-เย็น) ตามมาตรการความปลอดภยั 
 จัดการจราจรภายในโรงเรียน โดยการเดินรถเปน็ 2 เสน้ทาง (ตามแผนผังแนบท้าย) คือ  

2.1 ช่วงเช้า  อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน เพื่อส่งนักเรียนและติดต่อกับทาง
โรงเรียน 
- เส้นทางที ่1   เดินรถทางเดยีว (เสน้ประ) สำหรบัผู้ปกครองประถมศึกษาปีที ่2 ถึง 

มัธยมศึกษา และ IP.2-6  ให้วนรถและจอดส่งที่จุดคัดกรอง 1-6 จุด  

โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ  

- เส้นทางที ่2   เดินรถทางเดยีว (เสน้ทึบ) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชัน้ Hub,          

           อนุบาล 1-2-3 อนุญาตให้จอดรถเพื่อลงมาส่งนักเรียนได้  สำหรับ

นักเรียนชั้น ป.1, IP.1  โรงเรียนจะอนุญาตให้จอดรถเพื่อลงมาส่ง

นักเร ียน เฉพาะวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2563 เท่านั ้น หลังจาก         

วันดังกล่าวให้ใช้ เส้นทางที่ 1 
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2.2 ช่วงเย็น  อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น.  
 ปิดการจราจรเส้นทางที ่1 (เส้นประ) ที่เข้าถึงเสาธง 

- กรณี ที่ผู ้ปกครองต้องการจอดรถและลงมารับนักเรียน  อนุญาตให้เข้าจอดได้
เฉพาะบริเวณลานจอดรถ หน้าอาคาร 30 ปี ด้านข้างสนามฟุตบอล และมารอรับ
นักเรียนบริเวณที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น 

- กรณี ที่ผู ้ปกครองไม่ลงจากรถ ให้ทำป้ายชื่อนักเรียนและชั้น ขนาด A4 ติดไว้       
ที่คอนโซนในรถดา้นซา้ย เพื่อให้ครูประกาศเรยีกนักเรียนเห็นได้ชดัเจน โดยไม่มีการ
จอดคอย แต่ขับรถวนตามเส้นทางจนกว่านักเรียนจะมาขึ้นรถตามตัวอย่างในภาพ 
 
 
 

            ตัวอย่างป้ายชื่อหน้ารถ 

 
 
 

- สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ ใช้แนวปฏิบัติของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ   
 

 

3. การรับ-ส่ง นักเรยีน 
          ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองวัดไข้หรือสังเกตอาการนักเรียนก่อนจะพานักเรียน      

มาโรงเรียน หากนักเรียนมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หรืออาการ
คล้ายโควิด-19 ขอให้นักเรียนพักอยู่บ้าน ไม่ต้องมาโรงเรียนเพื่อจะได้ไม่แพร่เชื ้อโรค          
ให้กับผู้อื่น 

 

3.1 การกำหนดบริเวณรับและส่ง และจุดรอรับนักเรยีน   
จุดที่ 1 กรณีเขา้ประตดู้านหน้าโรงเรียน ใหร้ับและสง่ หรือ รอรบันักเรียน  

ณ บริเวณจดุประกาศ 

จุดที่ 2 กรณี เข้าประตูดา้นข้างโรงเรียน ใหร้ับและสง่ หรือ รอรบันักเรียน 

ณ บริเวณลานตน้สาละ 

จุดที่ 3 กรณี เข้าประตูดา้นหลังโรงเรียน ใหร้ับและสง่ หรือ รอรบันักเรียน 

ณ บริเวณสนามบาสฯ หน้าอาคาร 3 

 
 

ชื่อที่ต้องการให้ประกาศ 

ชั้น....../ ห้อง........ 
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3.2 การส่งนักเรียน โดยรถส่วนบุคคลของผู้ปกครอง เข้าทางประตูหน้าโรงเรียน  
 

- Children Hub และ อ.1-2-3 อนุญาตให้จอดรถ ลงส่งและรับนักเร ียนได้         

โดยให้ผ ู ้ปกครองลงส่งนักเร ียนได้ครอบครัว      

ละ 1 คน เท่านั้น 

 

- ประถมศกึษาปีที ่1, IP.1 อนุญาตให้จอดรถ ลงส่งและรับนักเรียนได้ถึง

ห้องเรียน ตั ้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2563    

โดยให้ผู ้ปกครองลงส่งนักเร ียนได้ครอบครัว        

ละ 1 คน เท่านั้น หลังจากวันดังกล่าว ให้ผู้ปกครอง

ส่งนักเรียน เช่นเดียวกับระดับชั้นอื่น ๆ 

 

- ประถมศกึษาปีที ่2– มธัยม 3 

    และ IP.2-6 

ไม่อนุญาตให้จอดรถ เพื่อลงมาส่งนักเรียนภายใน

โรงเรียน โดยให้ผู ้ปกครองวนรถส่งนักเร ียน     

ตามแผนผังการจราจร และจอดที ่จ ุดจอดรถ     

คัดกรอง โดยจะมีครูตรวจวัดไข้นักเรียนจาก   

บนรถ ยกเว้นมีภาระกิจติดต่อกับทางโรงเรียน 
 
 

- อนุญาตให้ผู้ปกครองจอดรถได้ตามบริเวณที่กำหนดภายในแผนผัง และรับการตรวจ 

วัดไข้ ณ จุดคัดกรอง  

- กรณีวนรถมาส่ง ณ จุดคัดกรอง นักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนลงจากรถ    

และรับการตรวจวัดไข้ตั ้งแต่บนรถ หากพบว่านักเรียนมีไข้เกิน 37.5 องศา         

ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับบ้านทันท ี
 

3.3 การส่งนักเรียนมาโรงเรียน โดยการเดินเขา้ประตโูรงเรยีน 

1) ผู ้ปกครองส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนได้  3 ทาง คือ ประตูหน้า (ด้านถนนวิภาวดี)         

ประตูข้าง (ด้านทางออกตลาดนัด) และประตูหลัง (ด้านหมู ่บ้าน) โดยผ่าน          

จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตราการของโรงเรียน  

2) โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองระดับชั้นอื่น ๆ (ป.2-ม.3, IP.2-6) ลงมาส่งนักเรียน

ภายในโรงเรียน   
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- Children Hub, อ.1-2-3 สามารถลงส่งน ักเร ียนได้  โดยอนุญาตให้

ผู้ปกครองลงส่งนักเรียนได้ครอบครัวละ 1 คน 

เท่านั้น   

- ประถมศกึษาปีที ่1, IP.1     สามารถลงส่งน ักเร ียนได ้ในช่วง ว ันที่  1-8 

กรกฎาคม 2563 เท ่าน ั ้น โดยอน ุญาตให้

ผู ้ปกครอง 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว หลังจาก      

วันดังกล่าวให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู ้ปกครอง

ระดับชั้นอื่น ๆ  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3, และ IP.2-6 ให้

ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้บริเวณจุดคัดกรองของแต่ละประตูทางเขา้   

- นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 06.00 น. ต้องผา่นการคดักรอง โดย รปภ.

และให้คอย ณ จุดประกาศ เมื่อมีครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ (เวลา 06.00 น.)  

จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้าภายในโรงเรียน 
 
 

หมายเหตุ :  ประตูหน้า  ให้ผู้ปกครอง ส่งนักเรียนบริเวณ จุดประกาศ 
  ประตูข้าง   ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณ  ลานสาละ 
  ประตูหลัง   ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณ ลานสนามบาสฯ 

 

3.4 การรับนักเรียนกลับบ้าน 

 กรณีการรับนักเรียน โดยการเดินเข้าโรงเรียน  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งนักเรียน 
 

 กรณีนำรถเข้ามารับนักเรียน ทางด้านประตูหน้า (ประตูถนนวิภาวดี) 
 

- Children Hub, อ.1-2-3 อนุญาตให้ผู ้ปกครองมารับนักเรียนได้ที ่ห้องเรียน 

โดยอนุญาตให้ผู ้ปกครองรับนักเรียนได้ครอบครัว   

ละ 1 คน เท่านั้น     
  

- ประถมศกึษาปีที ่1, IP.1     อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนได้ที่ห้องเรียนช่วง

วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2563 โดยอนุญาตให้ผู้ปกครอง

ร ั บน ั ก เ ร ี ยนได ้ ครอบคร ั วละ  1  คน  เท ่ านั้ น       

หลังจากวันดังกล่าว ให้รับนักเรียนเช่นเดียวกับ

ระดับชั้นอื่น ๆ  
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- ประถมศกึษาปีที ่2-6, มธัยมศึกษาปีที่ 1-3,  และ IP.2-6   

ไม่อนุญาตให้มารับนักเรียนที่ห้องเรียน แต่ปฏิบัติได้ดังน้ี 
 

  ประสงค์จะจอดรถและลงมารับ  ให้จอดรถได้ในลานจอดรถ        

ที่กำหนด คือ ลานหน้าอาคาร 30 ปี , ลานด้านข้างสนามฟุตบอล (โดยโรงเรียน

จะปิดการจราจรที่เข้าถึงเสาธงสู่จุดคัดกรอง) และรอรับนักเรียนในจุดที่โรงเรียน

กำหนด โดยแจ้งชื่อให้ครูประกาศ 

  ไม่ประสงค์จะลงจากรถ  ให้วางป้ายชื ่อนักเรียนที ่ต ้องการ         

ให้ประกาศ  (ตามตัวอย่าง)  ที่คอนโซลรถด้านซ้าย ซึ่งจะมีครูเวรคอยสังเกต 

ป้ายชื่อเพื่อประกาศเรียกให้ผู้ปกครองวนรถ ตามเส้นทางจราจรในโรงเรียน              

(ไม่จอดคอย) ในระหว่างนั้นครูประกาศชื่อนักเรียนสม่ำเสมอ โดยผู้ปกครอง 

ต้องวนรถจนกว่านักเรียนจะมาที่จุดรับ-ส่ง 
 

 

 

                     หมายเหตุ :   ผู้ปกครองโปรดนัดหมายเวลากับนักเรียนไว้ให้ชัดเจน เพ่ือความ

รวดเรว็ของการรับ 
     

3.5 การรับ-ส่งนักเรยีน ที่โดยสารรถโรงเรยีนและรถของบคุลากร 

**  สิ่งที่นักเรยีนต้องเตรียมในการใช้บรกิารรถโรงเรยีนและรถของบุคลากร คือ เสื้อคลุม    

     แขนยาวที่ไม่ปะปนกับเสื้อที่ใส่ในห้องเรียน และถงุสำหรับเก็บเสื้อ** 

 รถโรงเรียน 

1) นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนจะต้องได้รับการตรวจวัดไข้จากครูประจำรถโรงเรียน

ก่อนขึ้นรถ หากมีไข้เกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถโรงเรยีน ขณะนั่งรถ

นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเสื้อแขนยาวตลอดเวลาที่อยู่ในรถ

ทั้งมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน 

2) รถโรงเรียนจะส่งนักเรียนลงภายในโรงเรียนตามจุดที่กำหนดไว้ (ลานพิกุล)  

เมื่อนักเรียนลงจากรถให้ครูดูแลให้นักเรียนพับเสื้อคลุมเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย 

ก่อนขึ้นอาคารเรียน 

3) การส่งนักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ       

โดยรถจะออกจากโรงเรียน เวลา 15.20 น. 

 



7 

 

 รถของบุคลากร 

4) นักเรียนที่ขึ้นรถจะต้องได้รับการตรวจวัดไข้จากครูก่อนขึ้นรถ หากมีไข้เกิน 

37.5 องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ ขณะนั่งรถนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย

พร้อมทั้งเสื้อแขนยาวตลอดเวลาที่อยู่ในรถ เมื่อนักเรียนลงจากรถให้ครูดูแล 

ให้นักเรียนพับเสื้อคลุมเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย ก่อนขึ้นอาคารเรียน 

 

 รถรับ-ส่ง นักเรียน ที่โดยสารรถภายนอก หรือ รถสาธารณะ 

5) รถรับ-ส่งนักเรียน จากรถภายนอกทุกคัน เมื่อเข้ามาในโรงเรียน ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการความปลอดภัยที่โรงเรยีนกำหนดโดยเคร่งครัด และให้ผู้ปกครอง

แจ้งมาตรการความปลอดภัยของการขึ้นรถโรงเรียน ให้รถภายนอกปฏิบัติ

เช่นเดียวกับ รถโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองที่ใช้บริการเป็นผู้แจ้งให้รถรับ-ส่ง 

รับทราบ 

 

4. การกำหนดจุดคดักรอง 

       โรงเร ียนมีจ ุดค ัดกรอง เพ ื ่อตรวจวัดอ ุณหภูม ิพร ้อมกับทำความสะอาดมือด ้วย                 

เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในโรงเรียน ดังนี้ 

4.1 จุดคัดกรองโดยรอบโรงเรยีนมี 12 จุด   

 
จุด 

คัดกรอง 
สถานที ่ เวลาปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ บุคคลที่ต้องรับการคัดกรอง 

1 

จุดประกาศ 

05.30-06.00 น. รปภ. 

ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่เดินเข้าโรงเรียน 

06.00-07.00 น. ครูเวรประจำวัน 

2 
06.30-08.00 น. 
15.20-16.40 น. 
16.40-นักเรียนคนสุดท้ายหมด 

ครูเวรประจำวัน 

3 
จุดรอรับนักเรียน 
(บริเวณทางเดินม้าลาย) 

06.30-08.00 น. 
15.30-16.40 น. 

ครูเวรประจำวัน 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่เดินเข้าโรงเรียน 

4, 5, 6 
7, 8, 9 

ทางเดินหนา้
สวนหย่อมฯ 

06.30-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 
นักเรียนที่ผู้ปกครอง 
วนรถเข้ามาโรงเรียน 
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จุด 
คัดกรอง 

สถานที ่ เวลาปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ บุคคลที่ต้องรับการคัดกรอง 

10 
หน้าอาคารเฉลิม         
พระเกียรติฯ 

06.30-08.00 น. ครูเวรประจำวัน ผู้ปกครองและนักเรียน IP. 

11 
ประตูด้านหลัง
โรงเรียน 

06.00-08.00 น. 
15.30-17.30 น. 

ครูเวรประจำวัน 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่เดินเข้าโรงเรียน 

12 
ประตูด้านข้างโรงเรียน 
(ทางออกตลาดนัด) 

06.00-08.00 น. 
15.30-17.30 น. 

ครูเวรประจำวัน 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่เดินเข้าโรงเรียน 

 
4.2 จุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารเรียน จำนวน 9 จุด 

 

จุดคัดกรอง สถานที่ นักเรียนที่ใช้ทางขึ้น เวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

อาคาร 2 

- ทางขึ้นดา้นห้องพยาบาล 
ป.2/5, 2/6, 2/7 
ป.3/4, 3/5, 3/6 
ป.4/6, 4/7, 4/8 

07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

- ทางขึ้นดา้นสระว่ายนำ้ 
ป.2/4, 2/10, 3/3 
ป.2/8, 2/9 
ป.3/7, 4/4, 4/5 

07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคารเฉลิมฯ 
อนุบาลใหม ่

- ประตูด้าน อาคาร 1 อนุบาล 1/ Hub 07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

- ประตูทางเข้าลานสาเก อนุบาล 2, 3 07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคารอนุบาล 
เผ่า-อุดม 

- ทางขึ้นดา้นประตูข้าง 
   (ทางออกตลาดนัด) 

ป.1 ทุกห้องเรียน 07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคาร 3 ทางขึ้นดา้นลานสาละ 
ป.2-ป.5 
หลักสูตร Gifted 

07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคาร 5 ทางขึ้นดา้นลานสาละ 
ป.6 ทุกห้องเรียน 
ป.4/3, 5/4, 5/5 

07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคาร 25 ป ี ทางขึ้นดา้นห้องดนตรี 
ป.5/6, 5/7, 5/8 
ม.1-ม.3 

07.00-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 

อาคารเฉลิม        
พระเกียรติฯ (30 ปี) 

ทางขึ้นอาคาร             
เฉลิมพระเกียรติฯ 

IP.1-IP.6 06.30-08.00 น. ครูเวรประจำวัน 
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II.   การเตรียมตวัของนกัเรียน 

 

 

1. นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-2-3 
  อุปกรณ์ที่นักเรียนทุกคนต้องเตรียมมาโรงเรียนทุกวัน โดยนำใส่กระเป๋าคาดเอวหรือ

กระเป๋าสะพายเล็กเป็นผ้าร่มเน้ือลื่น (สำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์) ดังน้ี 
 

- หน้ากากอนามัย - ใส่มาโรงเรียน 1 อนั และเตรียมถุงพลาสติก    
หรือถุงซบิล็อคสำหรบัใส่หนา้กากอนามัย      
เมื่อถอดออก กอ่นรบัประทานอาหาร 

- มีสำรองใส่ถุงพลาสติกหรือถงุซิบลอ็คไว้ใน
กระเป๋า 2 อัน 

- Face Shield เมื่อตอ้งการใช้ในศนูย์การเรยีน 
- เจลแอลกอฮอล์ 70% นำตดิตัวเพื่อทำความสะอาดล้างมือ 
- สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% (30-50 ml.) นำมาไว้ในลอ็คเกอร์ เพื่อทำความสะอาดของใช้

ส่วนตัว เช่น ปากกา ดนิสอ  ไมบ้รรทดั และ       
โต๊ะนักเรียน เปน็ตน้ และครูเป็นผู้ดแูล 

- ผ้าเช็ดหน้า ทำความสะอาดในเรื่องส่วนตัว 
- กระติกน้ำ/ขวดน้ำ   ใช้ดื่มนำ้ระหวา่งวัน 
- ชุดลำลองสำหรับเปลี่ยน 1 ชุด กรณี เสือ้นักเรียนมีปญัหาเลอะเทอะ 

***อุปกรณ์ทุกชิ้นควรเขยีนชื่อนักเรยีนเพ่ือการติดตามหรือส่งคืนไดส้ะดวก 
 
 

2.  นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3, IP.1-IP.6 
อุปกรณ์ที่นักเรียนทุกคนต้องเตรียมมาโรงเรียนทุกวัน โดยนำใส่ถุงว่ายน้ำสีเขียว (ถ้ามี)  
หรือถุงผา้ร่มเน้ือลื่น ขนาดที่ใส่อุปกรณ์และหนังสือได ้กรณตี้องไปเรยีนตาม             
ศูนย์การเรยีน ดังน้ี   

 

- หน้ากากอนามัย - ใส่มาโรงเรียน 1 อนั และเตรียมถุงพลาสติก    
หรือถุงซบิล็อคสำหรบัใส่หนา้กากอนามัย      
เมื่อถอดออก กอ่นรบัประทานอาหาร 

- มีสำรองใสถุ่งพลาสติกหรือถงุซิบลอ็คไว้ใน
กระเป๋า 2 อัน 
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- Face Shield เมื่อต้องการใช้ในบางศูนย์การเรียน 

- เจลแอลกอฮอล์ 70%  (30-50 ml) ทำความสะอาดล้างมือ 

- สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% (30-50 ml) ทำความสะอาดของใช้สว่นตัว เช่น ปากกา ดนิสอ 

ไม้บรรทดั และโต๊ะนักเรียน เป็นต้น 

- ผ้าเช็ดหน้า ทำความสะอาดในเรื่องส่วนตัว 

- ช้อน,ส้อม,ช้อนหวาน ใส่กล่องหรือถุง นำมาและนำกลับไปล้างที่บ้าน 

- กระติกน้ำ/ขวดน้ำ  ใช้ดื่มน้ำระหว่างวัน 

*** อุปกรณ์ทุกชิ้นควรเขยีนชื่อนักเรยีนเพื่อการติดตามหรือส่งคืนไดส้ะดวก 

 

3. ข้อปฏิบัติของนักเรียน   
3.1 นักเรียน Children Hub และอนุบาลปีที ่1-2-3 

1) นักเรียนและผู้ปกครองอนุบาลปีที ่1-2-3 ผ่านจุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้า ดังนี้ 

- ประตูทางเข้า ด้านอาคาร 1 นักเรียน Hub, อนุบาล 1 

- ประตูทางเข้า ลานสาเก นักเรียนอนุบาล 2-3 

2) นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนและตลอดเวลา 

3) ให้นักเรียนอนุบาลถอดรองเท้า และวางไว้บนชั้นรองเท้าที่จัดไว้ 

4) ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนหน้าห้องเรียน ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้องเรียน 

 

3.2 นักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และ IP. 

1) นักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนและตลอดเวลาในโรงเรียน 

2) ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิบริเวณหน้าอาคารเรียนของตนเอง เพื่อบันทึกอุณหภูมิ 

ทุกวันก่อนขึ้นอาคารเรียน 

3) ถอดรองเท้าก่อนขึ ้นอาคารเรียนทุกอาคารโดยถือไปวางไว้หน้าห้องเรียน          

(ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำรองเท้าไปไว้ในห้องเรียน) 

4) เมื่อถึงห้องเรียนให้นักเรียนนำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดกระเป๋า         

ถุงอุปกรณ์ และรองเท้า ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 

5) ก่อนการเรียนการสอนให้นักเรียนทำความสะอาด โต๊ะเรียน อุปกรณ์การเรียน 

โดยการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยทิ้งไว้ 30 วินาที   
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6) ก่อนหมดคาบเรียน 5 นาที  ให้นักเรียนทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนทิ้งไว้ 

30 วินาที และเก็บให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นโต๊ะเรียนด้วยสเปรย์

แอลกอฮอล์  ท้ิงไว้ 30 วินาที 

7) เมื ่อนักเรียนจะเข้าห้องน้ำ ต้องถือรองเท้าและนำมาใส่ก่อนเข้าห้องน้ำ            

ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำด้วยถุงเท้านักเรียน โดยเด็ดขาด 

8) เมื่อนักเรียนจะออกจากห้องเรียนไปเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ ให้ เตรียม

อุปกรณ์เจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์และอุปกรณ์การเรียนอื ่นๆ             

ใส่ถุงพร้อมถือรองเท้าลงมาใส่หน้าอาคารเรียนทุกครั้ง 

9) การลงไปรับประทานอาหารกลางวัน ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้รับประทาน

อาหารลงไปเพื่อรับถาดอาหาร และเก็บอุปกรณ์ชอ้น-ส้อม ช้อนขนม ใส่ถุงนำไป

ล้างที่บ้าน (ใส่หน้ากากอนามัยลงไปและถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหาร) 

10) ขณะอยู่ในโรงเรียนให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะ        

ห่างกับเพื่อน ไม่สัมผัสร่างกายและเสื้อผ้าเพ่ือน 

11) ขณะอยู่ในห้องเรียนอาจสวมเสื้อคลุม (ผ้าบาง) เพื่อป้องกันการสัมผัส และ          

ควรเปลี่ยนเสื้อตัวดังกล่าวทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

III.   การเรียนการสอน 

 
 

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน โดยให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาโรงเรียนทุกวัน ในวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. การปรับเวลาเรียนของนักเรียน 

1) กำหนดให้การเข้าเรียนและเลิกเรียน ให้เร็วขึ้น คือ ระดับอนุบาล เวลา 08.00-14.55 น.     

และระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา เวลา 08.00-14.50 น. 

2) จำนวนคาบเรียนและเวลาในคาบเรียนยังคงเท่าเดิมตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 

3) ปรับเหลื่อมเวลารับประทานอาหารให้เป็น 3 รอบ เพื่อลดความแออัดของนักเรียน     
 

 

โรงเรียนปรับตารางสอนและทำการเหลื่อมเวลาพักดื่มนมและพักรับประทานอาหาร         

ดังตารางด้านล่าง 

 นักเรียนระดับอนุบาลปีที ่1-3 
อนุบาล 1 อนุบาล 2-3 

กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

เคารพธงชาต&สวดมนต ์ 08.00-08.30 เคารพธงชาติ& สวดมนต ์ 08.00-08.30 

คาบ 1 08.30-09.15 คาบ 1 08.30-09.15 

พักดื่มนม 09.15-09.25 พักดื่มนม 09.15-09.25 

คาบ 2 09.25-10.10 คาบ 2 09.25-10.10 

คาบ 3 10.10-10.55 คาบ 3 10.10-10.55 

พักกลางวัน 10.55-11.30 พักผ่อนคลาย 10.55-11.00 

ช่วงนอนกลางวนั 11.30-13.25 คาบ 4 11.00-11.45 

เตรียมตัวเรียน(ของว่าง) 13.25-13.55 พักกลางวัน 
11.45-12.15 (อ.2) 

12.15-12.45 (อ.3) 

คาบ 4 13.55-14.40 ช่วงนอนกลางวนั 
12.20-13.30 (อ.2) 

12.45-13.45 (อ.3) 

เตรียมตัวกลับบ้าน 14.40-14.55 เตรียมตัวเรียน (ของว่าง) 13.30-13.55 

รถโรงเรียนออก 15.20 คาบ 5 13.55-14.40 

  เตรียมตัวกลับบ้าน 14.40-14.55 

  รถโรงเรียนออก 15.20 
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1) เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ในห้องเรียน โดยจัดให้ยืนเว้นระยะห่างตามเกณฑ์ 

2) งดปฏิบัติกิจกรรมที ่เป็นการรวมกลุ ่ม เช่น กิจกรรมต่าง  ๆ ใน Exploring & 

Exploring Gym เป็นต้น 

3) ให้ครูผู้สอนปรับกิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมเดี่ยว หรือให้ครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนดู 

 

 นักเรียนระดับชั้น  ป.1-ม.3, IP.1-IP.6 
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกวัน (Onsite) โดยปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ตามตาราง 

 

 

 

 

คาบ เวลา พักดื่มนม รับประทานอาหารกลางวัน 

คาบ 1 08.10-09.00   

คาบ 2 09.00-09.50 ป.3-ป.4,   IP.3-IP.4  

คาบ 3 09.50-10.40 
ป.5-ป.6, มธัยม 

IP.5-IP.6  
 

คาบ 4 10.40-11.30  ป.1-ป.2,   IP.1-IP.2 

คาบ 5 11.30-12.20  ป.3-ป.4,   IP.3-IP.4 

คาบ 6 12.20-13.10 
 ป.5-ป.6, มธัยม 

IP.5-IP.6 

คาบ 7 13.10-14.00 ป.1-ป.2,   IP.1-IP.2  

คาบ 8 14.00-14.50   

15.10-16.00  ดูแลการบ้านเยน็ (เฉพาะนกัเรียนที่ลงเรียน) 
 

 

 

1) นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ในห้องเรียน เวลา 07.55 น.  
2) ลดกิจกรรมที่ต้องทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ ทักษะชีวิต 
3) งดการจัดกิจกรรม ที่เป็นการรวมกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก คือ กิจกรรมทัศนศึกษา 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมค่ายวิชาการ 
4) ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนจากกลุ่ม เป็นกิจกรรมเดีย่ว กิจกรรมสาธติ และ

กิจกรรมรว่มสาธิต 
5) การประเมินผลการเรียน จะมีการปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีจัดให้นักเรียน    
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2. การจัดห้องเรียน  

 นักเรียนระดับอนุบาลปีที ่1-3 

1) จัดกิจกรรมให้นักเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ต่อ 1 คน 

2) ครูช่วยนักเรียนดูแลทำความสะอาดมือ อุปกรณ์ส่วนตัว และโต๊ะนักเรียนบ่อย ๆ 

ตามที่กำหนด 

   

 นักเรียนระดับชั้น  ป.1-ม.3, IP.1-IP.6 

1) จัดโต๊ะนักเรียนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ต่อ 1 คน 

2) ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนทางเดียว คือ ประตูด้านหน้า เพื่อลดจุดสัมผัสร่วมให้น้อยที่สุด 

และทำความสะอาดประตูสม่ำเสมอ และต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือก่อน

เข้าห้องทุกครั้ง 

3) นักเรียนต้องหมั่นทำความสะอาดมือ อุปกรณ์ส่วนตัว และโต๊ะนักเรียนบ่อย ๆ   

ทุกต้นคาบของการเรียน และเมื่อเสร็จการเรียน 
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IV. การด่ืมนมและรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 

       โรงเรียนได้วางแนวทางในการดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน โดยคำนึง         
ถึงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

 
   การดื่มนม 

จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นดื่มนมโรงเรียน ที่เป็นนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ ในห้องเรียน         

โดยครูเป็นผู้เดินแจกให้นักเรียนดื่มเป็นรายบุคคล เมื่อดื่มเรียบร้อยแล้วให้เดินมาส่งคืน

ตามจุด  

 

   การรับประทานอาหารกลางวัน 
1) จัดให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวัน โดยคำนึงถึง  Social Distancing คือ 

จัดทำฉากกั้นใสบนโต๊ะอาหารและให้นักเรียนรับประทานอาหารโต๊ะละเพียง 4 คน  

และจัดเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหาร    

2) ส่วนการศึกษาอนุบาล ครูเป็นผู ้ดูแลตักอาหาร เติมอาหาร และจัดเตรียมอุปกรณ์

รับประทานอาหารให้นักเรียน 

3) การเข้าแถวรับอาหารของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3, IP.1-6 ให้ครูจัดแถวรับอาหาร 

ของนักเรียนทีละคน โดยมีการเว้นระยะห่างตามสัญลักษณ์ที่วางไว้ 

4) นักเรียนระดับชั้น ป.1–ม.3, IP.1-6 นำอุปกรณ์รับประทานอาหารมาเอง (ช้อน ส้อม 

ช้อนขนม) และนำไปล้างทำความสะอาดที่บ้าน 
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