
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 
เร่ือง  มาตรการรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019( covid-19) ของโรงเรียนวัดคยูาง 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19  มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน  โรงเรียนวัดคูยางมีความตระหนักถึง
สถานการณ์ดังกล่าวและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน  คร ู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง  และผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียน  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

 

จึงได้ประกาศมาตรการรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19) ของโรงเรียนวัดคูยาง  ดังต่อไปนี้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ของกระทรวงสาธารณสุข 6 ประการคือ 

1. คัดกรอง  : ผู้ที่จะเข้ามาในโรงเรียนวัดคูยางทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 2. สวมหน้ากาก : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
 3. ล้างมือ  :  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ  หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
 4. เว้นระยะห่าง :  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  รวมถึงการจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างของสถานที่ 
 5. ทำความสะอาด  :  ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาด
พ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ  เก้าอ้ี  วัสดุอุปกรณ์  ก่อนเข้าเรียน  ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียนทุกวันรวมถึงจัดให้มี
ถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด 
 6. ลดความแออัด :  ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็นเรื่องการทำกิจกรรมและ
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดความแออัด 

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
  โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
 2. ถ้ามีไข ้ ไอ  จาม  เป็นหวัด  หายใจหอบเหนื่อยแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ 
 3. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด  มีไข้ไอจามมีน้ำมูก 
 4. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยบ่อยก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ 
 5. ให้เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว 
 6. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล  เช่น ผ้าเช็ดหน้ากระดาษชำระ ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน 
 7. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ท่ีมีการรวมกันของคนจำนวนมาก 
 8. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่  กินอาหารครบ 5 หมู่ ผักผลไม ้5 สี  
ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที  นอนหลับให้เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมง/วัน 
 9. ให้รักษาระยะห่าง  การนั่งเรียน  นั่งรับประทานอาหาร  เล่นกับเพ่ือนอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 10. ดื่มน้ำบรรจุขวดทำเครื่องหมายเฉพาะตนเองไม่ปะปนกับคนอ่ืน 
 11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติ  อาการไม่สบายของเพ่ือน ไม่ทำให้เกิดความกลัว 
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 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
 2. ผ่านจุดคัดกรองที่กำหนดทุกครั้งที่มาติดต่อในโรงเรียน 
 3. สังเกตอาการบุตรหลานหากมีไข้  ไอ  จาม  เป็นหวัดหายใจเหนื่อยหอบพาไปพบแพทย์และแจ้งให้ครู
ประจำชั้นทราบ 
 4. ตักเตือนให้บุตรหลานล้างมือด้วยสบู่  และน้ำบ่อยๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังเข้าห้องน้ำ 
 5. สร้างสุขนิสัยที่ดีให้บุตรหลานอาบน้ำทันทีหลังกลับจากโรงเรียน  เล่นกับเพ่ือนได้หลังกลับ 
จากนอกบ้าน 
 6. หาเครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคลให้บุตรหลาน เช่น  ผ้าเช็ดหน้า  กระดาษชำระ  ช้อนส้อม  แก้วน้ำ
แปรงสีฟัน 
 7. ดูแลสุขภาพบุตรหลานให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่กินอาหารครบ 5  หมู่  ผักผลไม ้5 สี
ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที นอนหลับให้เพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมง/วัน 
 8. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานเข้าไปในสถานที่แออัดหรือที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากหาก
จำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 9. ดูแลเว้นระยะห่าง  แม้นอยู่ในครอบครัว  ที่พักอาศัยระมัดระวัง  ทำความสะอาดเครื่องเล่นของเล่น
ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 
  
 ข้อปฏิบัติสำหรับครูสำหรับหน้าที่ของครูประจำชั้น ครูพิเศษ 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. ดูแลนักเรียนชั้นเรียนตั้งแต่เวลา 07:00 น. - 08:00 น. 
 2. ดูแลนักเรียนเฝ้าระวังการเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร 
 3. ดูแลความเรียบร้อยในการเคารพธงชาติในห้องเรียนและหน้าเสาธง 
 4. การโฮมรูมให้ความรู้แนะนำควบคุมติดตามสอดส่องเฝ้าระวังการปฏิบัติตนในการป้องกันโควิด-19 
  - สอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 
  - สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  การทิ้งที่ถูกวิธี 
  - คำแนะนำการปฏิบัติตัวการเว้นระยะห่างทางสังคม  หรือการทำความสะอาดอุปกรณ์ 
การเรียน  โต๊ะเก้าอ้ี  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 
 5. ดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
 6. ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  กรณีขาดเรียน  ถูกกักตัว  อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19  
บันทึกลงสมุดเหตุการณ์ประจำวันและรายงานต่อผู้บริหาร 
 7. บันทึกชื่อนักเรียนที่ขาด  ลา  ลาป่วยในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน  เมือ่นักเรียนกลับมาเรียน
ตามปกติให้ติดตาม  นำใบลาใบรับรองแพทย์แนบลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน 
 8. นักเรียนในชั้นที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน  2 วัน  ให้ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือรับทราบสาเหตุการขาดเรียน 
 9. หากมีนักเรียนป่วยและกลับมาเรียนตามปกติผู้ปกครองนำไปพบแพทย์ให้ขอใบรับรองแพทย์แนบมา
พร้อมกับใบลา 
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 10. วันแรกของการเปิดภาคเรียนให้ครูประจำชั้นสำรวจนักเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน 
ในระบบออนไลน์และดำเนินการให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  รวบรวมส่งที่ฝ่ายงานพยาบาล 
 11. ครูที่สอนในชั่วโมงติดกับพักกลางวันนั้นจะเดินไปโรงอาหารโดยเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
 12. กำกับ  ดูแลการทำความสะอาดห้องเรียนโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 
ตรวจเช็คเจลล้างมือ  แอลกอฮอล์  สบู่สำหรับล้างมือ  ให้มีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งาน 
  13. สังเกตนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความวิตกกังวลความเครียดสภาวะ 
ทางอารมณ์ 
 

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อโรงเรียน 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 2. เว้นระยะห่าง1-2 เมตรหรือตามจุดที่กำหนด 
 3. ต้องผ่านจุดคัดกรอง 
  - วัดอุณหภูมิร่างกาย 
   - ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 
   - กรอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อ 

ข้อปฏิบัติของนักการภารโรงแม่บ้านแม่ครัว 
โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
หน้าที่ประจำ 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด 
2. ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม 
การดูแลตนเอง 
1. ผ่านจุดคัดกรองก่อนปฏิบัติงานทุกวัน 
2. อาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
3. ปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันตนเอง  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ถุงมือยาง  รองเท้าพ้ืนยาง 

ผ้ากันเปื้อน 
  การปฏิบัติงาน 
  1. ทำความสะอาดพ้ืน ก่อน – หลัง  ใช้งานทุกครั้งเน้นบริเวณท่ีมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ 
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ 
 2. การทำความสะอาดห้องน้ำที่รองนั่งโถสุขภัณฑ์  สายชำระท่ีกดชักโครก  ลูกบิด  อ่างล้างมือ 
วันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีเวลา 
 3. การทำความสะอาดพ้ืนบันได  ราวบันได 
 4. ระเบียงทางเดิน 
 5. การทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 6. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดผ้าไม้ถูพ้ืน  ด้วยผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยน้ำสะอาด 
และผึ่งแดดให้แห้ง 
 7. บรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด  คัดแยกท้ิงในถังขยะอันตราย 
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 ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนขณะอยู่บนอาคารเรียน 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. เดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อพ้ืนรองเท้า 
 2. เมื่อขึ้นอาคารเรียนไปยังห้องเรียนและนั่งประจำที่ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ีจากจุดที่กำหนด 
 3. ไม่ควรวิ่งเล่นและส่งเสียงดังบนอาคารเรียน 
 4. เว้นระยะห่างระหว่างเพ่ือน 1 – 2 เมตร เสมอ 
 5. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวให้ครบไม่ใช้ หรือยืมอุปกรณ์การเรียนของผู้อ่ืน 
 6. ไม่นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน  ห้องเรียนยกเว้นน้ำดื่ม 
 7. การขออนุญาตใช้ห้องน้ำระหว่างชั่วโมงมาได้คราวละ 1 คน 
 8. ก่อนและหลังเรียนควรทำความสะอาดโต๊ะเรียนตนเองทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทีโ่รงเรียนเตรียมให้ 
 9. พบครูประจำวิชาในหลายชั่วโมงต้องเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร  
  10. การเดินขึ้นลงบันได ต้องเว้นระยะห่างห่าง 1- 2 เมตร 
 
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับครูประจำห้องปฏิบัติการ 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
  1. ครูประจำห้องรับนักเรียนที่หน้าห้องปฏิบัติการควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ห้อง
อย่างเคร่งครัด 
 2. ครูที่สอนในห้องปฏิบัติการให้ดูแลนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อน
เปลี่ยนชั่วโมง 
 3. ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องปรับอากาศในชั่วโมงท่ีว่างให้เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือให้อากาศถ่ายเท 

 
 ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียน 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
  1. นักเรียนเดินแถวเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร  ล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ 
 2. นักเรียนนั่งตามจุดที่กำหนดไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ีหรือเปลี่ยนที่นั่ง 
 3. ก่อนและหลังใช้อุปกรณ์ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 
 4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการโดยไม่มีครูประจำห้อง 
 5. เมื่อหมดเวลาเรียนห้องปฏิบัติการให้นักเรียนเดินแถวเว้นระยะ1-2 เมตร กลับห้องเรียน 
ตามตารางเรียน 
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 ข้อปฏิบัติการใช้โรงอาหาร 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
 2. เข้าแถวซื้ออาหารตามจดุเว้นระยะห่างที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
 3. นั่งรับประทานอาหารตามจุดที่กำหนด 
 4. รับประทานอาหารเสร็จแล้วนำภาชนะไปวางจุดรองรับภาชนะ 
 5. ใช้โรงอาหารไม่เกินเวลาที่กำหนด 
 6. นักเรียนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามหลักสุขพลานามัยหลังรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด 
แล้วขึ้นอาคารเรียน 
 
 ข้อปฏิบัติการใช้ห้องพยาบาล 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. จัดครูประจำห้องดูแลนักเรียนกรณีที่นักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับมีการบันทึกชื่อ
อาการของนักเรียนที่ป่วย 
 2. จัดให้มีพ้ืนที่อย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากไข้หวัดจากการป่วยสาเหตุอ่ืนๆ 
 3. ทำความสะอาดเตียง  อุปกรณ์ทุกวัน  และลงน้ำยาฆ่าเชื้อ 
 4. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือประจำ   หน้าห้องและภายในห้อง 

 
 ข้อปฎิบัติการเข้าใช้บริการของสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์ 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. นักเรียนต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  ในการใช้บริการร้านค้าสหกรณ์ 
  2. ผู้เข้าใช้บริการร้านค้าสหกรณ์ครั้งละไม่เกิน  20 คน 
   
 ข้อปฏิบัติการใช้ห้องน้ำ 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. นักเรียนเข้าใช้ห้องน้ำตามจำนวนห้องท่ีมีนอกนั้นรอด้านนอกได้ยืนเว้นระยะห่าง 
 2. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำ 
 3. นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดหลังการใช้ห้องน้ำทุกครั้ง 

 ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด 
 โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 1. เวลาทำการ เช้า   07:00 น. - 07:30 น. 
   พักกลางวัน  11:30 น. - 12:30 น. 
    จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้งละไม่เกิน 50 คน 
  2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  3. จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
  4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
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5. เว้นระยะห่าง / นั่งตามจุดกำหนด 
6. เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด / งดเข้าใช้บริการ 
7. การยืม / คืนหนังสือปฏิบัติตามกฎกติกาการใช้บริการห้องสมุด 
 

ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
1. ห้ามใช้สนาม เช้า เวลา 06:00 น. - 08:00 น.  
  เย็น เวลา 16:00 น. - 17:00 น. 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 
     (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 

 

 


