
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ก าหนดเปิดการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เรียนออนไลน์จากทางบ้านต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 
 

หมายเหตุ:  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ 
 
 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือคัดกรองและป้องกันโรค ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 
1. นักเรียนท่ีป่วย ไม่สบาย มีไขใ้ห้หยุด ไม่ต้องมาโรงเรียน 
2. นักเรียน และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
3. การรับ-ส่งนักเรียน 

3.1 ก่อนเวลา 6.30 น. ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ท่ีปากทางประตูใหญ่ นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

3.2 เวลา 6.30-8.15 น. นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนได้ทางประตูเล็ก และประตูใหญ่  โดยผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ท่ีประตูทางเข้าท้ัง 2 จุด 

3.3 ต้ังแต่เวลา 8.15 น. เป็นต้นไปให้นักเรียนเดินเข้าทางประตูใหญ่ ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ 

3.4 ผู้ปกครองท่ีมารับนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนได้ทางประตูใหญ่ ต้ังแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ผ่านจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และรอรับนักเรียนได้ท่ี ศาลาพักผู้ปกครอง และศูนย์อาหาร เท่านั้น 

3.5 นักเรียนเดินออกได้ทางประตูเล็ก  ต้ังแต่เวลา 15.30 น. 
4. จุดคัดกรอง 

4.1. ประตูเล็ก จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรียนจะท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยกเป็น 
2 แถว สแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมริ่างกาย โดยครูท่ีอยู่เวรจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
จะเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกว่าประตูเล็กจะปิด 

4.2. ประตูใหญ่ จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรียนจะท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยก
เป็น 2 แถว ถึงประตูเข้าศูนย์อาหารจนผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครูท่ีอยู่เวรจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกว่าประตูจะปิด  (นักเรียนท่ีเข้าประตูใหญ่จะต้อง
ไปสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออก ท่ีอเนกประสงค์ 1) 



5. หากพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมาด้วยให้กลับบ้าน ส่วนนักเรียนท่ี
ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยให้รอผู้ปกครองมารับกลับบ้านบริเวณศาลาพักผู้ปกครอง โดยมีงานพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด 

6. การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
6.1. นักเรียนต้องน าช้อนส้อม และแก้วน ้าส่วนตัวมาเองในการรับประทานอาหารกลางวัน 
6.2. ท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ให้นักเรียนเข้าแถวรับอาหาร และจัดท่ีนั่งในการ

รับประทานอาหารกลางวันด้วย ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

ข้อปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรยีน 
1. เตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวให้พร้อม ไม่ควรยืมอุปกรณ์ของผู้อื่น 
2. เตรียมอุปกรณ์ประจ าตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟันผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย ผ้าส าหรับท าความสะอาดโต๊ะเรียนและอุปกรณ์การเรียนส่วนตัว 
3. กระติกน ้าหรือขวดน ้า ควรแยกเฉพาะของตนเอง ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น 
4. เวลาเช้า เมื่อเข้าโรงเรียนต้องรับการคัดกรอง ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ และสแกนหน้าด้วย

โปรแกรม Student Care และต้องสแกนหน้าออกเมื่อเวลากลับบ้าน 
5. เมื่ออยู่ในโรงเรียนต้องมีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร ในเวลาท ากิจกรรม เวลาเรียน 

ช่วงพักกลางวัน นัง่รับประทานอาหาร และหลังเลิกเรียน ระวงัการสัมผัสกันระหว่างเล่นกับเพื่อน ต้องเข้าแถวโดยรักษา
ระยะห่างเวลาซื้อของ เข้าห้องน ้า  

6. หมั่นล้างมือบ่อยๆ การล้างมือควรล้างด้วยวิธี 7 ขั้นตอนอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้า
ห้องน ้า หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จ าเป็น และเมื่อเลิกเรียนกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน ้า สระผม 
และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ 

7. สังเกตตนเอง เมื่อรู้สึกมีอาการไข้ ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รูร้ส ต้องรีบแจ้ง
คุณครูหรือผู้ปกครองเพื่อไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่
ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

8. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
  9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ครบ 5 หมู่ และควรรับประทานอาหารเช้าจาก
บ้านหรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมมาจากบ้าน ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

10. ช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณโต๊ะเรียน ลูกบิดประตู มีการท าความสะอาดด้วยน ้ายา
ท าความสะอาดเป็นประจ า 

      11. กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีการปรึกษาคุณครูถ้ามี
ปัญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีจ าเป็นต้องเรียนออนไลน์ควรมีการทบทวนและท าแบบฝึกหัดหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เรียบร้อย 



      12. หลีกเล่ียงการล้อเลียนเพื่อนท่ีป่วยหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวมาก
เกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกันในหมู่นักเรียน แต่ควรช่วยเหลือเมื่อเพื่อนขาดเรียน
ท างานส่งคุณครูไม่ทัน หรือแนะน าทบทวนบทเรียนให้เพื่อน 
 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนฝ่ายประจ า 
 ฝ่ายประจ าก าหนดให้นักเรียนประจ าเข้าเรือนนอนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  และจ ากัดจ านวน
ผู้ปกครองเพียง 2 ท่านเท่านั้นท่ีสามารถมาส่งนักเรียนประจ าเข้าเรือนนอนได้  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน –  
3 ธันวาคม 2564  ฝ่ายประจ าไม่อนุญาตให้เยี่ยมและรับนักเรียนประจ ากลับบ้าน 
 

หมายเหตุ:  ฝ่ายประจ าได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเย่ียม  
               และการรับนักเรียนประจ ากลับบ้านให้ทราบอีกคร้ัง 

 
การเตรียมตัวของนักเรียนประจ าก่อนเข้าเรือนนอน 

1. นักเรียนประจ าทุกคนต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และแนบหลักฐานการตรวจมาแสดงในวันเข้าเรือนนอน 
2. ส าหรับนักเรียนประจ าใหม่ต้องตรวจสุขภาพ และแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
3. ถ้านักเรียนมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรน าส่งเข้าเรือนนอน ให้นักเรียนพักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อน 

จึงส่งเข้าเรือนนอน 
4. นักเรียนต้องมีของใช้ส่วนตัว ได้แก่   

4.1. หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อย่างน้อย 1 กล่อง  
4.2. เจลแอลกอฮอล์(ขนาดพกพา) ไว้ติดตัวตลอดเวลา (ในกรณีท่ีนักเรียนแพ้เจลแอลกอฮอล์ท่ีฝ่ายประจ าเตรียม

ไว้ให้  นักเรียนต้องเตรียมเจลแอลกอฮอล์ของนักเรียนมาเอง) 
4.3. ซ้อนส้อม แก้วน ้า อย่างน้อย 1 ชุด 

5. นักเรียนช้ัน ม.4-6  ยังไม่อนญุาตให้ออกไปเรียนพเิศษนอกโรงเรียน 
 

หมายเหตุ:   ฝ่ายประจ าไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองข้ึนเรือนนอน 
 

ข้อปฏิบัติตนของนักเรียนประจ าเม่ืออยู่ในเรือนนอน 
1. เวลา 7.00 น. - 7.30 น. นักเรียนประจ าทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย 

เจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้า  
2. เวลา 17.00 น. - 17.30 น. นักเรียนประจ าทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย 

เจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนรับประทานอาหารเย็น 
3. เวลา 19.00 น. - 19.30 น. นักเรียนประจ าทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย 

เจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนสวดมนต์ และเช็คช่ือนักเรียน 



4. เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจ าทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นหอประชุมสวดมนต์เย็น ในวันองัคารและวันพฤหัสบดี โดยให้นักเรียนนั่งเวน้ระยะห่างและสวม
หน้ากากตลอดเวลา 

5. นักเรียนประจ าต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ท่ีออกจากเรือนนอนและเข้าเรือน
นอน และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา  
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 
 
 
      (นางสาวเขมะพันธุ์  เชิดเกียรติกุล) 
            ผู้อ านวยการ 


