
การด าเนินการของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วทิยา”  
เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

(ขอความร่วมมือด าเนินการภายใน 26 มิถุนายน 2563 ครับ ขอขอบคุณครับ) 
 
1. มมีาตรการคดักรองวดัไข้ ให้กบันักเรียน ครู และผู้เข้ามาตดิต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา  
   1.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือเคร่ืองวดัไข ้6 เคร่ือง ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 26 มิถุนายน 
2563  
   1.2 มอบครูเวรเชา้ตรวจไขน้กัเรียนก่อนเขา้เรียน มอบครูเวรไม่ใหผู้ป้กครองมาส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน ยกเวน้รถ
รับ-ส่ง และตรวจไขค้นรับส่ง) 
2. มมีาตรการสังเกตอาการเส่ียงโควดิ-19 หากนักเรียน ครู และผู้เข้ามาตดิต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา  มอีาการ ตวัร้อน 
ไอ มนี า้มูก เจบ็คอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ไม่รู้รส พร้อมบันทกึผล  
    2.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปท าแบบบนัทึกผลส าหรับนกัเรียน ครู และผูเ้ขา้มาติดต่อ ทุกคน ก่อนเขา้สถานศึกษา  ในกรณี
พบอาการขา้งตน้ 
3. มนีโยบายก าหนดให้นกัเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั  
   3.1 มีขอ้ความการสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั ในทุกเร่ืองท่ีจะลงต่อไปใน facebook  
4. มกีารจดัเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั ส ารองไว้ให้กบันักเรียน ร้องขอ หรือผู้ทีไ่ม่มหีน้ากากเข้ามาใน
สถานศึกษา  
   4.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั  ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 
26 มิถุนายน 2563 
5. มจุีดล้างมอืด้วยสบู่ อย่างเพยีงพอ  
   4.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือสบู่  ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 26 มิถุนายน 2563 
6. มกีารจดัวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมอื บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรง
อาหาร อย่างเพยีงพอ  
   6.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือเจลแอลกอฮอลส์ าหรับใชท้ าความสะอาดมือในจุดท่ี
เหมาะสม ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 26 มิถุนายน 2563 
7. มกีารจดัโต๊ะเรียน เก้าอีน้ั่งเรียน ทีน่ั่งในโรงอาหาร ทีน่ั่งพกั โดยจดัเว้นระยะห่าง ระหว่างกนั อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยดึหลกั 
Social Distancing)  
   7.1 มอบครูประจ าชั้นจดัหอ้งเรียน 
8. มกีารท าสัญลกัษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจดัเว้นระยะห่างระหว่างกนั  
   8.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปท าสญัลกัษณ์ในจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 
 
 



9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจดัเว้นระยะห่างตามทีก่ าหนดได้ มกีารสลบัวนัเรียนแต่ละช้ันเรียน หรือมกีารแบ่งจ านวน
นักเรียน  โดยการสลบักลุ่มนกัเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม เป็น กลุ่ม ก และ ข และให้นักเรียนมา
เรียนอาทติย์เว้นอาทติย์ 
    9.1 มอบกลุ่มบริหารวชิาการจดัตารางเรียนและตารางสอน 
    9.2 มอบคุณครูนนัทวดีประชาสมัพนัธ์ผา่นเฟสบุ๊ค 
    9.3 การจดัเตรียมความพร้อมเม่ือเปิดภาคเรียน  
 1) แบ่งนกัเรียนเป็น ตอน ก.  และตอน ข   
 2) มาเรียนสลบัสปัดาห์เวน้สปัดาห์  
 3) ครูประจ าวชิาเตรียมใบงาน ใบความรู้  ส าหรับนกัเรียนท่ีหยดุเรียนเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และนบั
เวลาเรียนจากใบงาน  ซ่ึงใหค้รูประจ าวชิาปรับโครงการสอนใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและบริบท  คือ  ใหเ้นน้ตวัช้ีวดัท่ี
ส าคญัๆ หรือตวัช้ีวดัท่ียากๆ  สอนในหอ้งเรียน  ส่วนตวัช้ีวดัใดง่าย หรือ ศึกษาเองได ้ท าเป็นใบงาน  ใบความรู้ ใหน้กัเรียน
ท าเป็นการบา้น 
 4. การประเมินผลปรับตามบริบทของการเรียนการสอน 
10. มกีารท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลงัใช้งานทุกคร้ัง เช่น ห้อง
คอมพวิเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กฬีา  
     10.1 มอบคุณครูคอมพิวเตอร์ คุณครูดนตรี คุณครูพลศึกษา 
11. มกีารท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผสัเส่ียงร่วม ทุกวนั เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ราวบันได ลฟิต์ กลอนประตู มอืจบัประตู - 
หน้าต่าง  
     11.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไป 
12. มถีังขยะแบบมฝีาปิดในห้องเรียน  
      12.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือถงัขยะแบบมีฝาปิดทุกหอ้งเรียน ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 
26 มิถุนายน 2563  
13. มกีารปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพดัลมของห้องเรียน ให้มสีภาพการใช้งานได้ด ีส าหรับใช้ปิด - เปิดให้
อากาศถ่ายเทสะดวก  
     13.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไป 
14. มกีารแบ่งกลุ่มย่อยนกัเรียนในห้องเรียนในการท ากจิกรรม  
     14.1 ครูทุกท่านจดัใหน้กัเรียนมีระยะห่าง 1-2  เมตร ในการท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
15. มกีารปรับลดเวลาในการท ากจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ภายหลงัการเข้าแถวเคารพธงชาตหิน้าเสาธง  
      15.1 การปรับลดอาจด าเนินการหรือไม่ก็ได ้เพราะนกัเรียนจะเขา้แถวโดยมีระยะห่าง 1-2  เมตร 
16. มกีารจดัเหลือ่มเวลาท ากจิกรรมนักเรียน เหลือ่มเวลารับประทานอาหารกลางวนั  
      16.1 มอบกลุ่มบริหารวชิาการจดัตารางสอนและนกัเรียน โดยนกัเรียนพกักลางวนัสลบัเวลา  คือ  ม.ตน้ พกั  11.05 น    
              ม. ปลาย พกั  12.00 น. 
17. มมีาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากจิกรรม  
     14.1 ครูทุกท่านจดัใหน้กัเรียนมีระยะห่าง 1-2  เมตร ในการท ากิจกรรม 
 
 



18. มกีารก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตวั ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกบัผู้อืน่ เช่น แก้วน า้ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า  
      18.1 ใหค้รูประจ าชั้นใหน้กัเรียนเตรียมชอ้นสอ้มมาเอง 
      18.2 มีขอ้ความการใหน้ าชอ้น สอ้ม ในทุกเร่ืองท่ีจะลงต่อไปใน facebook 
19. มห้ีองพยาบาลหรือพืน้ทีส่ าหรับแยกผู้มอีาการเส่ียงทางระบบทางเดนิหายใจ  
      18.1 มอบคุณครูศศิธรและคุณครูฤทยั 
20. มนีักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จติอาสา เป็นอาสาสมคัร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพือ่นนักเรียนด้วยกนัหรือดูแลรุ่นน้อง  
        20.1 มอบคุณครูภทัรพงศป์ระชุมสภานกัเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
21. มกีารตดิป้ายประชาสัมพนัธ์แนะน าการปฏิบตัเิพือ่สุขอนามยัทีด่ ีเช่น วธีิล้างมอืทีถู่กต้อง การสวมหน้ากากอนามยั การ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัโรคโควดิ-19  
       21.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัจา้งท าไวนิล ด าเนินการจดัจา้งภายใน 26 มิถุนายน 2563 
22. มกีารเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอน โดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวยัและสอดคล้องกบัพฒันาการด้านสังคม 
อารมณ์ และสตปัิญญา  
      22.1 มอบคุณครูประจ าวชิาทุกท่าน 
23. มมีาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษาของนักเรียน ไม่เกนิ 2 ช่ัวโมงต่อวนั โดยสถานศึกษา
ไม่ได้ใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษาเนื่องจากจดัการเรียนการสอน แบบ on-site 100% โดยการการจดัการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เป็นเพยีงส่ือเสริมในบางวชิา ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของครูผู้สอน 
24. มกีารใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website , , Line , QR Code , E-mail  
      24.1 มอบคุณครูวริยาเสนอส่ือรอบรู้ดา้นสุขภาพ ผา่น Website โรงเรียน ในลิงคท่ี์ประชาสมัพนัธ์  
      24.2 มอบคุณครูเสนอส่ือรอบรู้ดา้นสุขภาพ ผา่น Facebook โรงเรียน  
25. มกีารเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง     
        25.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือหนา้กากผา้ ส ารองด าเนินการจดัซ้ือภายใน 26 มิถุนายน 
2563 
26. มกีารปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบับริบท การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรค               
โควดิ19  
        26.1 คณะครูสอดแทรกการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 
        26.2 เน่ืองจากโรงเรียนมีนกัเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มาเรียนอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์ใหป้รับการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทน้ี ในวนัอาทิตยท่ี์นกัเรียนมาเรียน สอนใหก้ระชบั เนน้เน้ือตามตวัช้ีวดั โดยในอาทิตยท่ี์นกัเรียนไม่มาเรียน ใหมี้การ
ใหใ้บงานท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
        26.3 มอบคุณครูลิขิตด าเนินการและและแนะน าคณะครูใน Google Suit และ Web Portal หรืออ่ืนใด หากมีการปิด
สถานศึกษา จะไดน้ าวธีิการน้ีมาใชไ้ดต้่อไป 
27. มมีาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพืน้ฐานอย่างทัว่ถึง  
      27.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการประกนัชีวติทุกปีการศึกษา 
      27.2 เฉพาะปีการศึกษา 1/2563 มีทุนการศึกษาใหน้กัเรียนทุกคน  
      27.3 หากนกัเรียนมีปัญหาสุขภาพ มีรถตูห้รือรถอ่ืนๆ พร้อมรับส่งนกัเรียน 
 



28. มมีาตรการดูแลนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องด้านพฒันาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤตกิรรมอารมณ์ รวมถงึภาวะสมาธิส้ัน 
และเดก็ออทสิตกิ ทีส่ามารถเรียนร่วมกบัเดก็ปกต ิ 
      28.1 มอบคุณครูธีราพร และท่านอ่ืนตามท่ีครูธีราพรจะแจง้มา ก าหนดร่างมาตรการน้ีเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน 
29. มกีารจดัเตรียมแผนรองรับการจดัการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กกัตวั หรือกรณีปิดโรงเรียน 
       29.1 กลุ่มบริหารวชิาการจดัตารางเรียนและตารางสอน เชา้เรียนออนไลน์และออนแอร์ บ่ายพบครูประจ าวชิา   
       29.2 ใช ้Web Portal  
30. มกีารจดัเตรียมแนวปฏิบัตกิารส่ือสารเพือ่ลดการรังเกยีจและการตตีราทางสังคม (Social Stigma)  
      30.1 ผอ.ก าลงัศึกษาขอ้มูล และเตรียมท าแนวปฏิบติัก่อนเปิดภาคเรียน 
31. มกีารจดัเตรียมแนวปฏิบัตด้ิานการจดัการความเครียดของครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
      30.1 ผอ.ก าลงัศึกษาขอ้มูล และเตรียมท าแนวปฏิบติัก่อนเปิดภาคเรียน 
32. มกีารตรวจสอบประวตัเิส่ียงของนกัเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเร่ืองการกกัตวัให้ครบ 14 วนั ก่อนมาท าการ
เรียนการสอนตามปกต ิและทุกวนัเปิดเรียน  
      32.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปท าออกแบบตรวจสอบความเส่ียงนกัเรียนและบุคลากร หากพบมีความเส่ียง แจง้ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบ  โดยกกัตวัใหค้รบ 14 วนั ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติ และ
ทุกวนัเปิดเรียน 
33. มกีารก าหนดแนวทางปฏบิัตติามระเบียบส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทีส่งสัยตดิเช้ือหรือป่วยด้วยโรคโควดิ-19 โดย
ไม่ถือเป็นวนัลาหรือวนัหยุดเรียน  
      33.1 ครูประจ าชั้นสามารถใหน้กัเรียน ครู และบุคลากรท่ีสงสยัติดเช้ือหรือป่วยดว้ยโรคโควดิ-19 โดยไม่ถือเป็นวนัลา
หรือวนัหยดุเรียนได ้
      33.2 ครู และบุคลากรหากสงสยัติดเช้ือหรือป่วยดว้ยโรคโควดิ-19 โดยไม่ถือเป็นวนัลา แต่ตอ้งมีใบรับรองแพทยใ์นกรณี
สงสยัติดเช้ือหรือป่วยดว้ยโรคโควดิ-19 ในกรณีไม่มีใบรับรองแพทย ์ใหส่้งใบลาป่วย 
34. มกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์ความรู้การป้องกนัโรคโควดิ-19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุม
ช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 คร้ัง ก่อนหรือวนัแรกของการเปิดเรียน 
      34.1 มอบคุณครูวริยาเสนอส่ือสารประชาสมัพนัธ์ความรู้การป้องกนัโรคโควดิ-19  ผา่น Website โรงเรียน ในลิงคท่ี์
ประชาสมัพนัธ์  
      34.2 มอบคุณครูนนัทวดีเสนอส่ือสารประชาสมัพนัธ์ความรู้การป้องกนัโรคโควดิ-19   ผา่น Facebook โรงเรียน 
35. มนีโยบายและแนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลกัษณ์หรือมหีลกัฐาน
ชัดเจน  
       35.1  มีประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชตว์ทิยา” เร่ือง มาตรการหลกัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 มี 6 มาตรการหลกัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชตว์ทิยา”  ไดแ้ก่               
                   1. มีมาตรการคดักรองวดัไขแ้ละอาการเส่ียงก่อนเขา้สถานศึกษา 
                   2.สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
                   3.จดัจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ 
                   4. จดัระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 
                   5. ท าความสะอาดหอ้งเรียน/พ้ืนผิวสมัผสัร่วม เปิดหนา้ต่างประตู ระบายอากาศ  
                   6.ไม่จดักิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหล่ือมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 



 
36. มกีารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
      36. ประชุมระหวา่ง 21 หรือ 28 มิถุนายน 2563  
37. มกีารแต่งตั้งคณะท างานป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 และก าหนดบทบาทหน้าทีอ่ย่างชัดเจน  
      37. ค าสัง่จะมีหลงัมีนโยบายน้ี 
38. มมีาตรการจดัการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จดัทีน่ั่งบนรถหรือมสัีญลกัษณ์จุด
ต าแหน่งชัดเจน  
      38.1 ธุรการท าหนงัสือขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ  
39. มแีผนการใช้งบประมาณในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
       39.1 กลุ่มงบประมาณเขียนโครงการใชง้บประมาณในกิจกรรมท่ี 5 ของกิจกรรมพฒันาคุณผูเ้รียน เสนอผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
40. มกีารจดัหาซื้อวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควดิ-19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ สบู่  
       40.1 มอบกลุ่มบริหารทัว่ไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควดิ-19 ส าหรับนกัเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา เช่น หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์สบู่  ด าเนินการจดัซ้ือภายใน 26 มิถุนายน 
2563 
41. มกีารประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษทัห้างร้าน NGO เป็นต้น 
เพือ่ด าเนินกจิกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
       41.1 ธุรการท าหนงัสือขอความร่วมมือจากอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควดิ-19 ส าหรับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
เช่น หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์สบู่  จาก อบจ.พระนครศรีอยธุยา 
      41.2 ชมรมรักษบ์า้นเกิด มอบหนา้กากอนามยัใหน้กัเรียนทุกคน 
42. มกีารจดัหาบุคลากรเพิม่เตมิในการดูแลนักเรียนและการจดัการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 


