
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 



โรงเรียนท าการส ารวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ภายใน 14 วันหรือมีอาการที่แสดงว่ามีความเสี่ยง

ในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และให้แจ้งโรงเรียนรับทราบโดย
ทันท ี



- บริเวณรับ - ส่งนักเรียน 
- จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
- พื้นที่การเรียนรวม  
- โรงอาหาร  
 

โรงเรียนมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน  โดยใช้ social distancing  
ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ระหว่างบุคคล พร้อมท าป้ายสัญลักษณ์
แจ้งเตือนทั่วบริเวณโรงเรียน  เช่น 



นักเรียน ครู และบุคลากร หรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากาก
อนามัย ขณะที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียน   

โรงเรียนมีการท าความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง 

มีก าหนดเวลาและบันทึกการท าความสะอาดทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ 



1. โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองและจุดรับส่งนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน  
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  

ประตูทางเข้า -  ออกด้านถนนราชด าเนิน  
เฉพาะ*เตรียมอนุบาลรับนักเรียนตั้งแต่ 09.00 – 09.30 น. 

        *ผู้มาติดต่อ 09.30 – 14.00 น.  
 



 ก าหนดจุดรับส่งและคัดกรองนักเรียน ให้มีการเหลื่อมเวลาเข้าเรียน 

ระดับชั้น เวลาเข้าเรียน เวลาเลิกเรียน ประตูทางเข้า-ออก 

เตรียมอนุบาล  09.00 14.30 ด้านถนนราชด าเนิน 

อนุบาล 1 09.30 14.50 ด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 

อนุบาล 2 09.00  15.15 ด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 

อนุบาล 3 09.00 15.30 ด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 

ประถมศึกษา 08.30  16.00 ด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 





ประตูทางเข้า - ออกด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง (เฉพาะช้ันอนุบาล-ประถมศึกษา) 
 



บริเวณประตูด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ภายนอกโรงเรียน (หน้าโรงยิม) 



บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน ฝั่งถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 



บริเวณเครื่องกั้นสามขา 



- ล้างมือและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 



- บริเวณจุดคัดกรอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน 
หรือสแกนคิวอารโ์ค้ด (ไทยชนะ) 



ในกรณีที่พบ ผู้มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา 

หรือมีอาการไข้ ไอ จามมีน้ ามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน และ

มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้  



 - ให้ผู้ปกครองอยู่ภายในพื้นที่ก าหนดไว้เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณอาคารเรียน) 
ประตูด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรังปิดเวลา 09.30 น. เพื่อฉีดพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 



 - นักเรียนที่มาสาย (หลังเวลา 09.30 น.) ให้ส่งนักเรียนประตูด้านถนนราชด าเนิน 
มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน 

 



2. ระหว่างวัน (09.30-14.30) ผู้มาติดต่อ: ประตูด้านถนนราชด าเนิน – 

โทรติดต่อธุรการ - แจ้งธุระ/ ชื่อ - โทรศัพท์  ลงบันทึกเป็นหลักฐาน 

 



- ช่วงเย็น ประตูด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง เปิดเวลา 14.30 น.   



- ครูประกาศเรียกและบันทึกการกลับของนักเรียน 



 - ให้ผู้ปกครองอยู่ภายในพื้นที่ก าหนดไว้เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณอาคารเรียน) 



1. ก าหนดเวลาการท าความสะอาดและฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ 
 
 
 
  

ตารางการฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อ 

เวลา บริเวณ ระดับชั้น 

9.00 น. ฉีดพ่นกระเป๋า - รองเท้านักเรียน ประถมศึกษา 

9.30 น.  ฉีดพ่นกระเป๋า - รองเท้านักเรียน   เตรียมอนุบาล , อนุบาล 

2-3 

9.30 น. จุดคัดกรองประตูด้านถนนพัฒนาการทุ่งปรัง   

10.00 น. ฉีดพ่นกระเป๋า - รองเท้านักเรียน  อนุบาล 1 

16.30 น. ฉีดพ่นบริเวณห้องเรียน 

17.00 น. ฉีดพ่นบริเวณโดยรอบโรงเรียน 





2. โรงเรียนเพิ่มจุดบริการท าความสะอาดมือและมีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือ 

เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอและทั่วถึง  นักเรียนจะได้รับค าเตือนจากครูให้

ล้างมือเมื่อจบคาบเรียนทุกๆ คาบ หรือเมื่อท ากิจกรรมที่ต้องสัมผัสวัสดุต่าง ๆ 

โดยมีจุดล้างมือหรือเจลล้างมือให้บริการหน้าโรงเรียน ในห้องเรียน ห้องน้ า 

และโรงอาหาร ตามความเหมาะสม 



 

3. จัดให้มีระบบระบายอากาศในห้องเรียน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ก าหนดเวลา
การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและท าความสะอาดห้อง (หลีกเลี่ยงการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลาต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมง ) 
 
4. เพิ่มความเข้มข้นในการท าความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า สนามเด็ก
เล่น  รวมถึงไม่อนุญาตให้น าของเล่นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมาใช้ในโรงเรียนและ
เลี่ยงการยืมสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  
 
5. โรงเรียนจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะน ามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียน การสังเกตอาการ และอื่นๆ 
 



1. ดูแลควบคุมคุณภาพการประกอบอาหารและการจัดการน้ าดื่มในโรงเรียนให้          
ถูกสุขอนามัย 
 

2. เพิ่มจุดล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
 

3. นักเรียนใช้แก้วน้ าและช้อนส้อมของตนเอง 
 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการสวมใส่ถุงมือยาง หมวกคลุมผม รองเท้ายาง  Face   Shield 

ขณะปฏิบัติหน้าที่ และท าความสะอาดทุกวัน 

 

 
 



5. ปกปิด เลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหาร  
 

6. จัดท ามาตรการท าความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหารโดยการอบ

ด้วยเครื่องหรือตากแดด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บมิดชิด 
 

7. มีมาตรการการคัดแยกขยะและมีการก าจัดวันละ 2 รอบ(หรือหลังเลิกเรียนทุกวัน)  

 

 



8. ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ พื้นโรงอาหารด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการ

รับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ 
 

9. จัดตารางการรับประทานอาหารให้เหลื่อมเวลา  เพ่ือรักษาระยะห่างด้วยการ

จัดบริการอาหารพร้อมปกปิดก่อนนักเรียนประจ าที่  
 

10. จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตร ไม่นั่งตรงข้ามกัน และมีฉากพลาสติก

ใสกั้น 

 
 

 



บริเวณโรงอาหาร 



ระดับชั้น เวลารับประทานอาหารเที่ยง สถานที่ 

เตรียมอนุบาล 10.20 โรงอาหารเล็ก 

อนุบาล 1 กลุ่มที่ 1 11.00 โรงอาหารเล็ก 

อนุบาล 1 กลุ่มที่ 2 11.30 โรงอาหารเล็ก 

อนุบาล 2 11.30 โรงอาหารใหญ่ 

อนุบาล 3 12.00 โรงอาหารใหญ่ 

ป.1 – ป.3 12.00 โรงอาหารใหญ่ 

ป.4 – ป.6 12.20 โรงอาหารใหญ่ 



ระดับชั้น เวลารับประทานอาหารว่าง สถานที่ 

เตรียมอนุบาล 13.45 โรงอาหารเล็ก 

อนุบาล 1 14.00 โรงอาหารเล็ก 

อนุบาล 2 14.00 โรงอาหารใหญ ่

อนุบาล 3 14.15 โรงอาหารใหญ ่

ประถมศึกษา 14.40 โรงอาหารใหญ ่



1.  ครูประจ าสายรถและพนักงานขับรถโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 

องศา ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติ

หน้าที่  



2. ครูประจ ารถโรงเรียน มีเทอร์โมมิเตอร์ประจ าตัว และต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
นักเรียนก่อนขึ้นรถรับ – ส่งนักเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 
องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ 

3. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บนรถ 

4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล บนรถทุกคัน 

5. จัดแยกสัมภาระและนักเรียนออกจากกัน 

6. เปิดประตูรถเพ่ือถ่ายเทระบายอากาศ 

7. เน้นความสะอาดทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ  

    (รถมินิบัส) เบาะนั่ง ที่วางแขน ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 



 ในกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือ

เจ็บป่วย ทางโรงเรียนมีผู้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อ

ด าเนินการคัดแยกและดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย และมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) 

และรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเป็นประจ าทุกวัน 


