
 
ประกาศโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 

เรื่อง นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
********************************************************************** 

ด้านบุคลากร  (ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูฯ/คณะกรรมการสถานศึกษา) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก มีความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 19 เดือนมิถุนายน            
พ.ศ. 2563 ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน
รวมท้ังสิ้น 61 คน ประกอบไปด้วย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  1  คน 
- ข้าราชการครฯู  จ านวน  47  คน 
- พนักงานราชการ  จ านวน  2  คน 
- ครูอัตราจ้าง  จ านวน  8  คน 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน  1  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  จ านวน  1  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว (แม่ครัว)  จ านวน  1  คน 

ด้านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มีอาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ/อาคารประกอบ อาทิเช่น โรงอาหาร 

ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอต่อการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ท่ีมีการเว้นระยะห่าง ทางสังคม 
(Social Distancing) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)           
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 



ด้านวิชาการ  (การจัดการเรียนการสอน) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ซึ่งในการนี้  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  ได้เลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน คือ การจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่า
จะป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้า
กัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ โดย
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การสลับกลุ่มนักเรียน 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น  2  กลุม่   

ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล  2  และ  อนุบาล  3) 
    

ระดับชั้น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

ก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล  2  และ  อนุบาล  3) 

นักเรียนชาย  
 

 
 

 
ก่อนประถมศึกษา 

(อนุบาล  2  และ  อนุบาล  3) 
นักเรียนหญิง 

 
 

 
 

 

การสลับกลุ่มนักเรียน 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น  2  กลุม่   

ระดับประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6)   
 

ระดับชั้น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

 
ประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6) 

นักเรียนชาย  
 

 
 

 
 

ประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6) 
นักเรียนหญิง 

 
 

 
 

 



การสลับกลุ่มนักเรียน 
แบบสลับวันมาเรียน  5  วัน  หยุด  9  วัน   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3)   
กลุ่มเลขคี่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มาเรียน  5  วัน  หยุด  9  วัน 
กลุ่มเลขคู่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มาเรียน  5  วัน  สลับกับกลุ่มเลขคู่ 
 

เลขที ่ อา จ อ พ พฤ ศ ส 

เลขคี่ 30 1 2 3 4 5 6 
เลขคู่ 7 8 9 10 11 12 13 
เลขคี่ 14 15 16 17 18 19 20 
เลขคู่ 21 22 23 24 25 26 27 
เลขคี่ 28 29 30 31 1 2 3 

 

การเรียนในชั้นเรียน  (ON - Site) 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น  2  กลุม่  และมาเรียนทุกวัน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6) 
 

ระดับชั้น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4) 
กลุ่มที่  1      

มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4) 
กลุ่มที่  2      

 
 
 
 
 
 
 



ด้านมาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
 

การคัดกรอง  เพ่ือความปลอดภัย  และลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
1. เด็กนักเรียนทุกคนต้องท าแบบประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน 
2. เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีใบรับรองการคัดกรองบุคคลตามมาตรการควบคุมและป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)จากผู้ใหญ่บ้าน 
3. เด็กนักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน

โรงเรียน 
4. ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีมาติดต่อราชการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
5. เด็กนักเรียนท่ีมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ให้หยุดอยู่บ้านก่อนจนกว่าอาการจะหายดีเป็นปกติ 
6. เด็กนักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนแล้วจะต้องได้รับการคัดกรองจากทางโรงเรียนเป็นประจ า        

ทุกวันตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน คือ การตรวจวัดอูณหภูมิ การสวมหน้ากาก การล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ หากทางโรงเรียนคัดกรองแล้วเด็กนักเรียนไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีอูณหภูมิสูงกว่า 37 องศา
เซลเซียส, มีการไอ จาม มีน้ ามูก ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้เด็กนักเรียนกลับบ้านตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) 

7. ครูเวรประจ าวัน ท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียน โดยปฏิบัติดังนี้  การสวมใส่หน้ากากอนามัย สแกน
อุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และประทับตราสัญลักษณ์ (จ.ค.) แสดงว่า
ผ่านการคัดกรอง ตลอดจนการบันทึกสถิตินักเรียน รับและส่งนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดกรองกลับบ้าน โดยติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อเข้าระบบการดูแลรักษาสุขภาพตามล าดับต่อไป 

8. ครูประจ าชั้นท าการคัดกรองนักเรียนอย่างเคร่งครัดและดูแลป้องกันนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
9. นักเรียนท่ีมีอาการกลุ่มเสี่ยง ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา ติดต่อ ประสานกับผู้ปกครองและ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID - 19) 

ด้านสุขอนามัย : การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
1. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ในเวลา 08:00 น. 
2. ครูประจ าชั้น ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวในห้องเรียนตามโต๊ะท่ีนั่งเรียน บริเวณระเบียงหน้า

ห้องเรียน หรือบนถนนโดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

ด้านสุขอนามัย : ภายในห้องเรียน 
1. จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง มีการเว้นระยะระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยการจัดวาง

โต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างกันราว 1 - 2 เมตร มีการก าหนดจุดเพื่อสร้างระยะห่างในบริเวณท่ีต้องมีการเข้าแถว 
เช่น การรับงาน/ส่งงานในห้องเรียน 



2. จัดโต๊ะนักเรียน ในแต่ละห้องเรียนไม่เกินห้องละ 20 โต๊ะ 
3. เปิดประตูและหน้าต่างห้องเรียน เพื่อรับแสงสว่างท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
4. ครูประจ าชั้น และนักเรียนท่ีท าหน้าท่ีเวรท าความสะอาดห้องเรียนประจ าวัน ร่วมกันท าความ

สะอาดโต๊ะ เก้าอี ้ทุกวันหลังเลิกเรียน ด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์ 
5. ห้องเรียนมีสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือตั้งไว้บริเวณหน้าห้องเรียนแต่ละห้องทุกห้อง 
6. เน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้งวัน 
7. เน้นการท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆท่ีใช่ร่วมกัน 
8. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 

ด้านสุขอนามัย : การรับประทานอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียนทุกคนท่ีมาโรงเรียนจะต้องน าปิ่นโต หรือกล่องส าหรับใส่อาหารกลางวัน พร้อมช้อน 

และแก้วน้ า หรือขวดน้ า ประจ าตัวมาทุกวัน โดยไม่ต้องมีข้าวหรือกับข้าว เพราะทางโรงเรียนมีอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนตามปกติ และปฏิบัติตามแนวทาง ต่อไปนี ้

 
ระดับชั้นปฐมวัย รับประทานอาหารที่หน้าห้องเรียน 

1. ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ก่อนรับกล่องใสอ่าหาร 
2. นักเรียนนั่งตามจุดรับประทานอาหารให้เรียบร้อย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วน ากล่องใส่อาหารไปเก็บ และน าไปท าความ

สะอาดที่บ้าน 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหารด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาดทุกครั้ง

เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว 
5.  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับประทานอาหารที่หน้าห้องเรียนหรือนั่งท่ีโต๊ะในห้องเรียน 
1. เวลารับประทานอาหาร ระดับชั้นป.1-ป.6 เวลา 11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.4  

เวลา 12.00 น.นักเรียนเข้าแถวล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลก่อนรับกล่องใส่อาหาร 
2. นักเรียนรับประทานอาหาร นั่งตามจุดและรับประทานอาหารให้เรียบร้อยโดยเว้นระยะห่าง

อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วน ากล่องใส่อาหารไปเก็บ และน าไปท าความ

สะอาดท่ีบ้าน 
4. ท าความสะอาดบริเวณหน้าห้องท่ีรับประทานอาหารด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาดทุกครั้งเมื่อ

นักเรียนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว 
5. นักเรียนเข้าแถวเว้นระยะห่างเพื่อแปรงฟัน และล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล    

ล้างมือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าห้องเรียนต่อไป 
 



ด้านสุขอนามัย : การใช้ห้องน ้าห้องส้วม 
1. ครูประจ าชั้น/ประจ ารายวิชา อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องน้ า ครั้งละ 1 คน ห้ามไม่ให้นักเรียน

เข้าห้องน้ าทีละหลายคน 
2. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรม/ภารกิจส่วนตัวในห้องน้ าเรียบร้อยแล้ว ให้ท าความสะอาดห้องน้ าให้

สะอาดทุกครั้ง 
3. หลังจากที่นักเรียนเข้าห้องน้ าแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้สะอาด 
4. กรณีท่ีนักเรียนต้องการเข้าห้องน้ าพร้อมกันจ านวนมาก ให้นักเรียนเว้นระยะห่างและสวมใส่

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

ด้านสุขอนามัย : การขึ นรถรับ - ส่ง นักเรียน 
1. ประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองท่ีมีรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียน ให้นักเรียนนั่งมาในรถ แบบมี

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนท่ีนักเรียนจะขึ้น
นั่งบนรถ 

2. ประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองท่ีมีรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียน ให้นักเรียนท่ีนั่งมาในรถ 
จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารบนรถ  

3. นักเรียนลงจากรถรับ - ส่ง เข้าแถวโดยการยืนเว้นระยะห่างตามจุดท่ีก าหนด เพื่อรับการคัด
กรองโดยครูเวรประจ าวันก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 

ด้านสุขอนามัย : การรับรู้ และเรียนรู้การป้องกันตนเอง 
1. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี  เช่น วิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง 

การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
2. มีการเผยแพร่ข่าวสาร บทความและเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
3. มีการจัดอบรมนักเรียน รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยบุคลากรสาธารณสุข 
4. ของความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดกระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มิถุนายน  2563 

 
 (นายเฉลียว  วงษ์เคลือบ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 


