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การเตรียมความพรอ้มการจัดการเรียนการสอน

ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน

บทบาทของครูและนักเรียน

บทบาทของผู้ปกครอง
มาตรการและแนวทาง

ในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง

มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการเรยีนการสอน
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)



ขนาดห้องเรียน โต๊ะ และเก้าอีน้กัเรียน
มาตรฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

ระดับชั้น ห้องเรียน โต๊ะและเก้าอีน้กัเรียน

มัธยมศึกษา
ต้องมีขนาดห้องไม่ต ่ากว่า 

6 เมตร x 8 เมตร

โต๊ะ    กว้าง 60  X ลึก 40 X สูง 76 ซม. 

เก้าอี้ กว้าง 30 X ลึก 40  X สูง 85 ซม.

จัดห้องเรียนให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

การเตรียมความพรอ้มการจัดการเรียนการสอน

ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563



การจัดห้องเรียนให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
จ านวนนักเรียน 20 – 25 คน/ห้องเรียน



การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การสลับกลุ่มนักเรียน
แบ่งนักเรียนในหอ้งเรียนออก เป็น 2 กลุ่ม แลว้สลับวันมาเรียน

- นักเรียนที่เป็นเลขคู่เรียนวันคู่ นักเรียนที่เป็นเลขค่ีเรียนวันคี่ ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย

ข้อปฏิบัติ - นักเรียนที่มาโรงเรียน ให้เรียนตามตารางปกติ  ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนให้เรียนออนไลน์
Racha 1 – online.school และ DLTV

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

วันจันทร์

Racha 1 
online

วันอังคาร

Onsite

Racha 1 
online

วันพุธ

Onsite Onsite

วันพฤหัสบดี

Onsite

วันศุกร์

Onsite

Racha 1 
online

Racha 1 
online

Racha 1 
online



มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผู้ปกครอง

1. การเตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทาน
ก่อนมาโรงเรียน

2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากาก
อนามัยให้กับนักเรียน 



มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง (ต่อ) 

นกัเรยีนเดินทางโดยรถโดยสาร
โรงเรียนมีมาตรการขอความรวมมือกบัคนขบัรถ ในการใส่

หน้ากากอนามยทุกครัง้ขณะขับรถท่าความสะอาดรถ เบาะที นั งก่อน
รับนักเรียนในชว่งเช้า และส่งนักเรียนในช่วงเย็นอย่างเคร่งครัด

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน



ผูป้กครองมาส่งด้วยตัวเอง

โรงเรียนก่าหนดมาตรการขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ในการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ที มาส่งนักเรียนและท่าตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครดั

มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง (ต่อ) 

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน



การเว้นระยะทางสังคม  
(Social Distancing) ตรวจเช็คอุณหภูมิ  และ

ใช้แอลกอฮอล์/เจล

มาตรการและแนวทางในการดูแลนกัเรียนของผู้ปกครอง (ต่อ) 

เม่ือนักเรียนเดินทางถึงโรงเรียน
กรณีที ผูป้กครองมาส่งที โรงเรียน และมีความประสงค์ขอเข้า

บริเวณโรงเรียน โรงเรียนจะจัดพื้นที ส่าหรับผูป้กครองให้จอดรถบริเวณ
หน้าโรงเรียน มีการคดักรอง ตรวจเช็คอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์/เจล
โดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน



มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามยัและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

เม่ือมาถึงโรงเรียนนักเรยีนต้องใส่หน้ากากอนามัย เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียน
คุณครูเวรประจ าวันด าเนินการตรวจคัดกรอง โดยเดินผ่านตามจุดที่มีการเว้นระยะ ตามทางเดิน

จุดที  1 คุณครูเวรประจ่าวันด่าเนินการตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียน  ในกรณีที ตรวจพบนักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
จะจัดท่าแบบบันทึกการตรวจพบไข้และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที

จุดที  2  นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์/เจล (แบบที เหยียบ) เพื อหลีกเลี ยงการสัมผัส

จุดที่ 1
ตรวจวัดอุณหภูมิ

จุดที่ 2
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล/์เจล



มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามยัและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน (ต่อ)

เม่ือผ่านจุดคัดกรอง

นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียน ให้เดินเว้นระยะห่าง

1-1.5 เมตร โดยโรงเรียนจะท าจุดตามทางเดินไว้ให้นักเรียน



มาตรการและแนวทางในการดูแลดา้นอนามยัและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน (ต่อ)

กิจกรรมหน้าเสาธง

ให้นกัเรียนเขา้แถวบริเวณหน้าเสาธง โดยเว้นระยะห่าง1-1.5 เมตร
ในกรณีที ฝนตกใหน้ักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน ให้ครูที ปรึกษาเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม 

โดยเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร



การจดัสภาพแวดล้อมในหอ้งเรียน

ภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน จ่านวนไม่เกิน 20 - 25 ตัว
โดยแต่ละตัวให้มกีารเวน้ ระยะห่างทางกายภาพ 1-1.5 เมตร ไม่มีพลาสติกใสกั้นและควรเปิดประตูหน้าต่าง

เพื อให้มีอากาศถ่ายเท ส่าหรับห้องเรียนที เป็นห้องปรับอากาศให้งดการใช้เครื องปรับอากาศ



ตั้งจุดวางแอลกอฮอลล/์เจล ล้างมือในห้องเรียน
(บริเวณโต๊ะคร)ู

ขณะท่าการสอน
ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน (ต่อ)



ใหน้ักเรียนเลี ยงการยืมสิ งของต่าง ๆ เช่นอุปกรณก์าร
เรียนและของเล่นจากเพื อน ในกรณีที นักเรียนเรียนนอก
ห้องเรียนเช่น วิชาพลศึกษา หลังจากเรียนเสร็จให้ท่า
ความสะอาดอุปกรณ์กีฬาด้วยน้่ายาฆ่าเช้ือ

งดการสัมผสัร่างกายซึ งกันและกัน

การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน (ต่อ)



การใชห้้องน้ าโรงเรียน

มีเจ้าหน้าที คอยดูแลนักเรียนในการใชห้้องน้่าทัง้ในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนและท่าความสะอาดห้องน้่า

ทุกคาบเรียน ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้่าตามความเหมาะสม โดยรอคิวและมีจุดเวน้ระยะอย่างชัดเจน



โรงเรียนมีมาตรการในการท่าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และบันทึกเวลาในการท่าความ
สะอาดห้องน้่าโรงเรียนทุกๆ คาบเรียน  โดยมอบหมายแม่บ้าน นักการภารโรงด่าเนินการ

ห้องน้ าโรงเรียน



การล้างมือของนกัเรียน

เน้นใหนั้กเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร
หลังการเข้าหอ้งน่้า และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย

นักเรียนต้องล้างมือโดยเน้นวิธีการลา้งมือ 7 ขัน้ตอน 20 วินาที ของกรมอนามัย



การรับประทานอาหารกลางวนั

1. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที โรงอาหาร โดยเนน้การเวน้ระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING)
ตามที โรงเรียนได้ท่าเครื องหมายก่าหนดไว้



การรับประทานอาหารกลางวนั (ต่อ)

เพื อลดความแออดัของนักเรียน จะตอ้งมีการเหลื อมเวลา
ในการพักรับประทานอาหารกลางวนั ดังนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  1 และ 2 พักรับประทานอาหารในเวลา 11.10 - 12.00 น. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พักรับประทานอาหารในเวลา 12.00 - 12.50 น. 



โรงอาหาร

1. โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจะเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร โดยโรงเรียนได้ท่า
เครื องหมายกากบาทก่าหนดไว้บนโต๊ะ

2. อปุกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหาร หลงัจากการล้างภาชนะที่ใช้
แล้วมีการน าไปผึง่แดด และนกัเรียนสามารถน าภาชนะสว่นตวัมาใช้ที่
โรงอาหารได้



โรงอาหาร (ต่อ)

3. วัตถุดิบในการท่าอาหารจะต้องมีความสดใหม่และ
ลูกสูบถูกสุขลักษณะและท่าความสะอาดอย่างเคร่งครัด
ก่อนน่ามาปรุงอาหาร

4. แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจานต้องใส่หน้ากาก
อนามัย และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน



โรงอาหาร (ต่อ)

5. ท่าความสะอาดโต๊ะและเกา้อี้ พ่นโรงอาหาร
ด้วยน้่ายาฆ่าเช้ือ ทัง้ก่อนและหลงัการรับประทาน
อาหารของนกัเรียนในทุกๆวัน

6. การท้ิงขยะ โรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะ อย่าง
ชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการก่าจัดหลงั
เลิกเรียนในทุก ๆ วนั



โรงอาหาร (ต่อ)

7. ครตูรวจสอบความสะอาดประจ่าวัน
และประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น อ่าเภอ เทศบาลในพื้นที  

จัดส่งเจ้าหน้าที ด้านอนามัยมาตรวจสอบทุกสัปดาห์



การมารับนกัเรียนกลบับัาน

• ผูป้กครองรับ นักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที โรงเรียนเตรียมไวใ้ห้ (จุดที ส่งนักเรียนในตอนเช้า)
• นักเรียนต้องเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม(SOCIAL DISTANCING) ในการเดินออกจาก

โรงเรียน  ครูเวรประจ่าวันเป็นคนก่ากับดูแล



การท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน

โรงเรียนก่าหนดมาตรการการท่าความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน 3 เวลา
คือ ช่วงเชา้ก่อนเรยีน พักกลางวัน และหลงัเลิกเรียน เมื อท่าความสะอาดแลว้ต้องปิดอาคารเรียน

และไม่อนุญาตให้ขึน้อาคารเรียน



การเตรียมตวัก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนก่าหนดมาตรการการท่าความสะอาดบริเวณโรงเรียนทัง้หมดด้วยน้่ายาฆ่าเชือ้ ก่อนเปิดภาคเรียน
เช่น ท่าความสะอาดหอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสมุด อุปกรณไ์ฟฟ้า

เครื องปรับอากาศ พดัลม ห้องน้่า ห้องครัว โรงอาหาร เป็นต้น



การเตรียมตวัก่อนเปิดภาคเรียน (ต่อ)

โรงเรียนจัดหอ้งพยาบาลเพื อรองรบันักเรียนกรณีนักเรียนเกิดการเจ็บป่วย
และครนูักจิตวิทยาประจ่าโรงเรียนเพื อเป็นที ปรึกษากรณนีักเรียนเกิดความวิตกกังวล

เกี ยวกับการระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019



การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน (ต่อ)

โรงเรียนเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ่าต่าบล
เป็นที ปรึกษาด้านสุขอนามยัของโรงเรียน


