
แนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ฉบบัท่ี 2 
ส าหรับนกัเรียนและผูป้กครอง 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
 

 

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในปัจจุบนั โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์จึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส าหรับ
นกัเรียนและผูป้กครอง จนกว่าการระบาดของโรคจะลดลง และกลบัมามีภาวะปกติ 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ลงวนัที่ 27 มกราคม 
2564 ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกดัเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป (ยกเวน้สถานศึกษา
ในจงัหวดัสมุทรสาครให้ปิดการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด)   

ทั้งน้ี เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นสถานที่และด าเนินการตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะท ำกำรเปิดกำรเรียน
กำรสอนตำมปกติ  ในวันพุธที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 

แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือคัดกรองและป้องกันโรค ส ำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง 

1. นกัเรียนไป-กลบั ที่พกัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร ตอ้งมีหนงัสือรับรองสุขภาพ (ใบรับรองแพทย)์ จากแพทย ์ ระบุว่า 
“ไม่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19”  มาย่ืนให้ครูประจ าชั้นในวนัแรกที่นกัเรียนมาโรงเรียน 
(หากมีค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จะขอช่วยค่าใชจ่้ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท โดย
ให้นกัเรียนน าใบเสร็จมาย่ืนเร่ืองไดท้ี่งานการเงินของโรงเรียน) 

2. นกัเรียนที่ป่วย ไม่สบาย มีไขใ้ห้หยดุ ไม่ตอ้งมาโรงเรียน 
3. นกัเรียน และผูป้กครอง สวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาที่อยูใ่นโรงเรียน 
4. การรับ-ส่งนกัเรียน 

4.1 ก่อนเวลา 6.30 น. ผูป้กครองส่งนกัเรียนไดท้ี่ปากทางประตูใหญ่ นกัเรียนเดินเขา้โรงเรียน ผ่านจุดคดักรอง
อุณหภูมิร่างกาย โดยพนกังานรักษาความปลอดภยั และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์

4.2 เวลา 6.30-8.15 น. นกัเรียนเดินเขา้โรงเรียนไดท้างประตูเล็ก และประตูใหญ่  โดยผ่านจุดคดักรองอุณหภูมิ
ร่างกาย ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ที่ประตูทางเขา้ทั้ง 2 จุด 

4.3 ตั้งแต่เวลา 8.15 น. เป็นตน้ไปให้นกัเรียนเดินเขา้ทางประตูใหญ่ ผ่านจุดคดักรองอุณหภูมิร่างกาย โดยพนกังาน
รักษาความปลอดภยั และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์



4.4 ผูป้กครองที่มารับนกัเรียนเดินเขา้โรงเรียนไดท้างประตูใหญ่ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นตน้ไป ผ่านจุดคดักรอง
อุณหภูมิร่างกาย โดยพนกังานรักษาความปลอดภยั ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ และรอรับนกัเรียนไดท้ี่ 
อเนกประสงค ์1 ศาลาพกัผูป้กครอง และศูนยอ์าหาร เท่านั้น 

4.5 นกัเรียนเดินออกไดท้างประตูเล็ก ตั้งแต่เวลา 15.30 น. 
5 จุดคดักรอง 

5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินก่อนเขา้โรงเรียนจะท าสัญลกัษณ์เพ่ือเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยกเป็น 
2 แถว สแกนใบหนา้เพ่ือลงเวลาเขา้ ผ่านจุดคดักรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครูที่อยูเ่วรจุดคดักรองอุณหภูมิ
ร่างกายจะเร่ิมปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกว่าประตูเล็กจะปิด 

5.2 ประตูใหญ่ จากปากทางเดินก่อนเขา้โรงเรียนจะท าสัญลกัษณ์เพ่ือเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยก
เป็น 2 แถว ถึงประตูเขา้โรงอาหารจนผ่านจุดคดักรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครูที่อยูเ่วรจุดคดักรองอุณหภูมิ
ร่างกายจะเร่ิมปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกว่าประตูจะปิด  (นกัเรียนที่เขา้ประตูใหญ่จะตอ้ง
ไปสแกนใบหนา้เพ่ือลงเวลาเขา้-ออก ที่อเนกประสงค ์1) 

6 หากพบนกัเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นกัเรียนที่มีผูป้กครองมาดว้ยให้กลบับา้น  ส่วนนกัเรียน
ที่ไม่มีผูป้กครองมาดว้ยจะให้รอผูป้กครองมารับกลบับา้นบริเวณศาลาพกัผูป้กครอง  โดยมีงานพยาบาลดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด 

7 การพกัรับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียน 
7.1 นกัเรียนตอ้งน าชอ้นส้อม และแกว้น ้าส่วนตวัมาเองในการรับประทานอาหารกลางวนั 
7.2 ท าสัญลกัษณ์เพื่อเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ให้นกัเรียนเขา้แถวรับอาหาร และจดัที่นัง่ในการ

รับประทานอาหารกลางวนัดว้ย ตามเวลาที่ก  าหนด 
- เวลา 11:50 – 13:00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   
- เวลา 11:00 – 12:10 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   
- เวลา 12:00 – 13:00 น. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
- เวลา 11:10 – 12:10 น. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน  
1. จดัการเรียนการสอน  

ระดบัชั้น ป.1 – ม.3, ม.6  เรียนวนัจนัทร์ – ศุกร์   วนัละ 7 คาบ  
ระดบัชั้น ม.4   เรียนวนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี  
ระดบัชั้น ม.5  เรียนวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์  

(ระดบัชั้น ม.4 และ ม.5 วนัที่ไม่ไดม้าโรงเรียนนกัเรียนจะเรียนออนไลน)์ 
2. จดัเตรียมห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนห้องละไม่เกิน 25 คน โดยจดัโต๊ะเรียนให้มีระยะห่าง 



3. ครูทุกคนสวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ขณะท าการสอน เวน้ระยะห่างระหว่างครูและนกัเรียน อยา่งนอ้ย 1 
เมตร  

4. มีก าหนดการให้นกัเรียนลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลห์รือสบู่ ทุก 2 ชัว่โมงเรียน 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนฝ่ำยประจ ำ 
 ฝ่ายประจ า ก าหนดให้นกัเรียนประจ าเขา้เรือนนอนไดต้ั้งแต่วนัที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2564 
ด้ำนผู้ปกครองของนักเรียนประจ ำ 
1. นกัเรียนประจ าที่พกัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร ตอ้งมีหนงัสือรับรองสุขภาพ (ใบรับรองแพทย)์ จากแพทย ์ระบุว่า 

“ไม่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19”  มาย่ืนในวนัแรกที่เขา้เรือนนอน ฝ่ายประจ าจึงจะอนุญาตให้เขา้เรือนนอนได ้ เมื่อ
นกัเรียนเขา้เรือนนอนแลว้ฝ่ายประจ าจะยงัไม่อนุญาตให้ผูป้กครองรับกลบับา้น จนกว่าพ้ืนที่จงัหวดัสมุทรสาครจะ
ปรับลดระดบัการควบคุม  
(หากมีค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จะขอช่วยค่าใชจ่้ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท โดย
ให้นกัเรียนน าใบเสร็จมาย่ืนเร่ืองไดท้ี่งานการเงินของโรงเรียน) 

2. ถา้นกัเรียนมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรน าส่งเขา้เรือนนอน ให้นกัเรียนพกัรักษาตวัให้หายเป็นปกติก่อน 
จึงส่งเขา้เรือนนอน 

3. นกัเรียนตอ้งมีของใชส่้วนตวั ไดแ้ก่  ชอ้นส้อม  แกว้น ้า  แอลกอฮอล ์70% (น ้าหรือเจล)  หนา้กากอนามยั และ
ผา้ขนหนูผืนเล็กๆหรือแผ่นท าความสะอาดแบบพกพาติดกระเป๋า(ทิชชูเปียก) 

4. เส้ือผา้ – เคร่ืองใช ้ตอ้งจดัมาให้ครบตามเอกสารที่แจกไปและตอ้งปักช่ือหรือเขียนช่ือทุกช้ินดว้ยหมึกกนัน ้า  และ
กระเป๋าเดินทางที่ใส่เส้ือผา้มาผูป้กครองจะตอ้งน ากลบับา้น 

5. นกัเรียนจะตอ้งมีกุญแจตูป้ระจ าตวั ขนาดกุญแจไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ควรมีลูกกุญแจส ารอง 3 ดอกเพื่อฝากไวท้ี่
ฝ่ายประจ า 

6. ไม่อนุญาตให้ผูป้กครองขึ้นเรือนนอน เพราะโรงเรียนไดเ้ตรียมพนกังานยกกระเป๋าให้นกัเรียนแลว้ 
7. เมื่อน านกัเรียนเขา้มาส่งแลว้ จะไมอ่นุญาตให้น านกัเรียนออกไปขา้งนอกอีก 
8. การมารับ – เย่ียม นกัเรียนประจ าทุกคร้ังจะตอ้งผ่านจุดคดักรองของทางโรงเรียน และติดต่อครูฝ่ำยประจ ำที่อยู่เวร 

เพื่อท าการลงช่ือ รับ – เย่ียม  
- วนัธรรมดา    เวลา  17.00 – 18.30  น. 
- วนัหยดุราชการ  เวลา 08.00 – 12.00 น.  และ  15.00 – 18.30  น. 

9. การส่งนกัเรียนเขา้เรือนนอน ควรจะส่งวนัอาทิตยไ์ม่เกิน 18.30 น. นกัเรียนและผูป้กครองจะตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิ 
การส่งเขา้เรือนนอนตอนเชา้วนัจนัทร์จะตอ้งมาก่อน 07.00 น.   

10. การส่งนกัเรียนเขา้เรือนนอน ผูป้กครองตอ้งรอพบครูฝ่ายประจ าที่อยูเ่วร เพ่ือลงช่ือส่งนกัเรียนทุกคร้ัง ห้ามให้
นกัเรียนมาเอง หรือส่งนกัเรียนโดยไม่พบครูเวรประจ า 



ด้ำนนักเรียนประจ ำ 
1. การด ารงชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนประจ า 

นกัเรียนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา  รักษาความสะอาดดว้ยการลา้งมือ 
บ่อยๆ และตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอยา่งนอ้ย 1 – 2  เมตร 

2. กิจวตัรประจ าวนั  
วนัจนัทร์ – ศุกร์  ที่มีการเรียนการสอน 
เวลา  05.30 น.  นกัเรียนตื่นนอน จดัเก็บที่นอนให้เรียบร้อย และปฏิบตัิภารกิจส่วนตวั  

เช่น อาบน ้า แต่งตวั ฯลฯ 
เวลา  07.00 น.   เขา้แถวตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และรับประทานอาหาร หลงัรับประทาน 

อาหารไปเรียนหนงัสือปกติ 
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวนัรับประทานพร้อมกบันกัเรียน ไป – กลบั  
เวลา  17.00  น.   เขา้แถวรับประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เวลา  19.00  น.   เขา้แถวสวดมนต ์ทบทวนบทเรียน – ท าการบา้น  
เวลา  20.45  น.   เขา้แถวขึ้นเรือนนอน 
 
วนัหยดุราชการ 
เวลา  06.00  น.  นกัเรียนตื่นนอน จดัเก็บที่นอนให้เรียบร้อย และปฏิบตัิภารกิจส่วนตวั 
เวลา  07.20  น. เขา้แถวตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและรับประทานอาหารเชา้ พกัผ่อนตาม 
                            อธัยาศยั 
เวลา  12.00  น. เขา้แถวรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00  น. นกัเรียนจะตอ้งขึ้นเรือนนอน พกัผ่อนนอนกลางวนั 
เวลา  15.00  น.  นกัเรียนจะตอ้งต่ืนนอน และปฏิบตัิภารกิจส่วนตวั 
เวลา  17.00  น. เขา้แถวรับประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.30  น. เขา้แถวสวดมนตเ์สร็จ ขึ้นเรือนนอน   

 
      ประกาศ ณ วนัที่ 28 มกราคม 2564 
 
 
      (นางสาวเขมะพนัธ์ุ  เชิดเกียรติกุล) 
            ผูอ้  านวยการ 


