
มาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)โรงเรียนโยธินนุกูล 
มาตรการภาพรวมของโรงเรียน 
 1)  ผู้บริหารได้มอบนโยบายและกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน และได้รับวัคซีนครบ
จำนวน 2 เข็ม  และกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 
 3)  แต่งตั้งคณะทำงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ใน
สถานศึกษา เพ่ือกำกับ ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด 
 4)  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารับการประเมินตนเองใน Application “ไทยเซฟ
ไทย”  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรองตัวเอง 
 5)  มีมาตรการในการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยให้ใช้ระบบการสแกน QR 
Code Application “ไทยชนะ” โรงเรียนโยธินนุกูล และมีสมุดบันทึกการลงชื่อเข้า-ออกของนักเรียน  ตรวจวัดอุณหภูมิด้วย
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และมีการคัดกรองแบ่ง 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเข้าโรงเรียน  ช่วงพัก
กลางวัน และช่วงบ่าย หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านทันที  
 6)  กำหนดให้จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง  1 เมตร และมีจุดวางสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ภายใน
ห้องเรียนหรือหน้าห้องเรียนทุกห้อง 
 7)  การทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ พื้นผิวสัมผัสภายในบริเวณโรงเรียน จะถูกฆ่า
เชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิ์ภาพสูง (น้ำยาฟอกขาวไฮเตอร์)  
 8)  มีการจัดวางถังขยะแบบฝาปิดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ  
 9)  กำหนดให้มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆ บริเวณในและนอกห้องเรียนทุก ๆ 2 ชั่วโมง 

          10)  มีการจัดทำอ่างล้างมือและที่กดสบู่เหลวสำหรับล้างมือ ให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
 11)  โรงเรียนจัดทำอาหารสดใหม่ สะอาด โดยแม่ครัวที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนประกอบอาหาร ใส่หมวกคลุมผม ถุงมือ ใช้ภาชนะในการประกอบอาหารที่สะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อและได้รับการ
ตรวจสอบก่อนที่จะตักอาหารให้กับนักเรียน 
            12)  การรับประทานอาหารกลางวัน  โดยเว้นระยะห่างมีสัญลักษณ์ชัดเจน   
                   12.1)  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ภาชนะจานที่ใส่อาหาร แก้วน้ำ และแปรงสีฟันโรงเรียนจะมีการล้างทำ
ความสะอาดอย่างดี นักเรียนนำช้อนส้อมส่วนตัวมาเอง สำหรับเด็กอนุบาล ครูประชั้นเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดด้วยน้ำยา
ล้างจาน และต้มน้ำร้อนแช่ช้อนส้อม  
          12.2)  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้นำช้อน แก้วน้ำ ขวดน้ำส่วนตัวมาจากบ้าน โดย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะทานอาหารในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะทานที่โรงอาหารในช่วงเวลา 12.10 น.  

                   12.3)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ทานอาหารที่โรงอาหารในช่วงเวลา 12.40 น.     
 13)  ที่นอนสำหรับการนอนกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนจัดเตรียมมาเอง เพื่อใช้
ส่วนตัว โดยมีขนาดตามที่กำหนดเพื่อสามารถเก็บเข้าชั้นวางได้สะดวกและนำกลับไปทำความสะอาดทุกวันศุกร์ 



มาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)โรงเรียนโยธินนุกูล 
มาตรการสำหรบันักเรียน 
 1) ขณะอยู่โรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือสวมหน้ากากอนามัย ร่วมกับ Face shield 
ตลอดเวลา จะถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลาทานอาหารและดื่มน้ำเท่านั้น  (นักเรียนจะต้องนำขวดน้ำส่วนตัวมาทุกคน) 
และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยช่วงกลางวัน นักเรียนจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองประมาณ 3 ชิ้น เพ่ือไว้สำหรับเปลี่ยน 
ในกรณีที่หน้ากากอนามัยของนักเรียนเปื้อนให้ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในภาชนะท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ 
 2) ครูอนามัยหรือครูประจำชั้น ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย วันละ 3 ครั้ง คือตอนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน และ
ช่วงพักเท่ียงก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการบ่งบอกเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก คัดจมูก จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณโรงเรียน   และจะต้องกลับบ้านในทันที  จะ
กลับมาเรียนได้ตามปกติต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันการหายป่วย 
 3) ในระหว่างวันที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน  กรณีพบนักเรียน มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงเรียนจะจัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วนภายในห้องคัดกรองผู้ป่วย โทร

แจ้งผู้ปกครองให้รีบมารับและพาไปพบแพทย์ทันที  

 4) นักเรียนจะนั่งรับประทานอาหารกลางวันที่โต๊ะรับประทานอาหารที่โรงอาหารโดยทำสัญลักษณ์ 
การเว้นระยะห่าง  โดยนักเรียนนำช้อน ช้อนส้อม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย 
 5) ในช่วงเวลาพักกลางวัน โรงเรียนได้แบ่งพ้ืนที่สำหรับนักเรียนเล่นหรือพักผ่อน เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน 
 6) นักเรียนจะต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยโรงเรียนจัดวางสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดต่างๆ  
ที่จุดอ่างล้างมือและห้องน้ำของโรงเรียน 
            7)  กรณีท่ีนักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 
และต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อน
การกลับมาเรียนตามปกติ 
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ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)โรงเรียนโยธินนุกูล 
มาตรการสำหรับผู้ปกครอง  
 1) ผู้ปกครองทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเองก่อนเปิดเทอม ซึ่งจะประเมินในส่วนของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
โดยต้องกรอกข้อมูลตามจริง ในลิงค์ท่ีทางโรงเรียนส่งให้  
 2) หากผู้ปกครอง ต้องการมาโรงเรียนต้องมั่นใจว่าตนเองสุขภาพแข็งแรง และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมีอุณหภูมิ
ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ควรไปพบแพทย์ ไม่ต้อง
มาโรงเรียนและหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน  
 3) ผู้ปกครอง ต้องตรวจวัดอุณหภูมิตนเองและนักเรียนก่อนออกจากบ้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีไข้ หรืออาการเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 
 4) ทางโรงเรียนแนะนำให้ผู้ปกครองลงมารับ-ส่ง นักเรียนเพียง 1 ท่านเพ่ือลดความแออัด และจำนวนคนที่จะเข้า
มายังบริเวณโรงเรียน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามายังบริเวณโรงเรียน เพ่ือลดความเสี่ยง ผู้ปกครองและเด็กจะต้องสวม
หน้ากากอนามัยก่อนลงจากรถ ให้ยืนตามจุดตรวจที่โรงเรียนกำหนด ทางโรงเรียนจะวัดอุณหภูมินักเรียนและผู้ที่มารับ-ส่ง 
นักเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัย กรณีที่ผู้ปกครองมาติดต่องานราชการให้อยู่ได้ที่บริเวณโดม (SAVE ZONE) 
 5) ขณะอยู่ที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือสวมหน้ากากอนามัยร่วมกับ Face Shield 
ตลอดเวลา 
 6) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างการรอรับนักเรียน 
           7) ผู้ปกครองที่เป็นผู้มีความเสี่ยง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือให้กักตัวและ
แยกตัวจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องเดินทางมาโรงเรียน เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมา 
 8) ผู้ปกครองจะต้องตรวจสอบสิ่งของที่นักเรียนต้องเตรียมมาโรงเรียนทุกวัน ดังนี้ 
  - ขวดน้ำ หรือกระติกน้ำ  ช้อนส่วนตัว 
  - หน้ากากอนามัยสำรอง จำนวน 3 แผ่น 
  - ถุงเท้าสำรอง สำหรับเปลี่ยนในกรณีที่ถุงเท้าของนักเรียนเปรอะเปื้อน 
 9) ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนให้ตรงเวลา  
 

มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน 
 1) ยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพนักเรียน เช่น ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 2) ยกเลิกกิจกรรมภายในของโรงเรียน ที่มีการรวมกลุ่มนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 


