
 

 
 
 

มาตรการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เรื่อง  แนวปฏิบัติของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) จังหวัดนครปฐม 

************************************* 
  ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 เรื่องให้ปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการ
ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 
นั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยผ่านการประเมิน 
จากคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาโดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมจังหวัดนครปฐม  
ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาได้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
จึงได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติและก าหนดมาตรการ
การเปิดการเรียนการสอน ดังนี้   
 ข้อ 1 แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอน  

 1.1 ให้ครูผู้สอน/ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดวิธีการ สื่อ
ประกอบการสอนส าหรับการเตรียมความพร้อมทางการสอนแบบ HBLC  (Home based learning community) 
ตามความเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ โดยค านึงถึงความพร้อมของนักเรียนและแจ้งให้
นักเรียนทราบก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1) การเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มอบหมายให้ครู
พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับการใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Application และ  
Application อ่ืน ๆ เพ่ือควบคู่กับการใช้สื่อ DLTV ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยด าเนินการดังนี้ 

2) ครูผู้สอนทุกรายวิชา ศึกษาและวางแผนการบูรณาการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ควบคู่กับตารางการเรียนของ สพฐ.เพ่ือการบริหารจัดการควบคู่ส าหรับเตรียมแผนการรองรับ  
ความไม่พร้อมต่อการเปิดเรียน 

3) ครูผู้สอนทุกคนสร้างห้องเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนด้วย 
Google Application หรือ Application  อ่ืน ๆ ประกอบด้วย โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอน ใบความรู้ ใบงาน คลิปวีดีโอสอน ส าหรับการจัดการเรียนการสอน บูรณาการควบคู่กับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

ข้อ 2 แนวปฏิบัติส าหรับรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
2.1 รูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกาศใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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ประเด็น / กิจกรรม แนวปฎิบัติเมื่อเปิดปีการศึกษา 2563 
แนวปฏิบัติ 1 แนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ 3 

1. สถานการณ์การ
ระบาด 

อยู่ในพื้นที่มีการระบาดต่ าหรือไม่
ระบาดเลย 

อยู่ในพ้ืนท่ีที่มีการระบาดปานกลาง อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง
หรือมีการระบาดรอบที่ 2 

2. ระดับการเปิด
เรียน 

ระดับท่ี 1  
School – based Learning 

ระดับท่ี 2  
Partially School – based 
Learning 

ระดับท่ี 3  
HOME – based 
Learning 

3. รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอนตามปกติที่
โรงเรียน 100 % 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ 50% 
และ ออนไลน์ 50% 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
100% 

4. ช่วง เวลาการ
เปิด-ปิด ภาคเรียน 

ภาคเรียนทื่ 1  
วันท่ี 1 ก.ค. – 13 พ.ย.63 
ภาคเรียนที่ 2  
วันท่ี 1 ธ.ค. -9 เม.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 1 
วันท่ี 1 ก.ค. – 13 พ.ย.63 
ภาคเรียนที่ 2  
วันท่ี 1 ธ.ค. -9 เม.ย. 64 

ภาคเรียนท่ี 1 
วันท่ี 1 ก.ค. – 13 พ.ย.63 
ภาคเรียนที่ 2  
วันท่ี 1 ธ.ค. -9 เม.ย. 64 

5. การชดเชยเวลา
เรียนตามโครงสร้าง
เวลาเรียน 

จัดการเรียนการสอนวันละ 9 คาบ 
(เพิ่มจาก 8 คาบ) 

จัดการเรียนการสอนวันละ 9 คาบ 
(เพิ่มจาก 8 คาบ) 

จัดการเรียนการสอนวันละ 9 
คาบ (เพิ่มจาก 8 คาบ) 

6. เวลาเรียน ม.ต้น 
คาบ 1 เวลา 08.10 – 09.00 น. 
คาบ 2 เวลา 09.00 – 09.50 น. 
คาบ 3 เวลา 09.50 – 10.40 น. 
พักกลางวั น  เ วล า  10 .40  – 
11.30 น. 
คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.20 น.
คาบ 5 เวลา 12.20 – 13.10 น. 
คาบ 6 เวลา 13.10 – 14.00 น. 
คาบ 7 เวลา 14.00 – 14.50 น. 
Home room เวลา 14.50 – 
15.40 น.  
คาบ 8 เวลา 15.40 – 16.30 น. 
ม.ปลาย 
คาบ 1 เวลา 08.10 – 09.00 น. 
คาบ 2 เวลา 09.00 – 09.50 น. 
คาบ 3 เวลา 09.50 – 10.40 น. 
คาบ 4 เวลา 10.40 – 11.30 น. 
พักกลางวัน  เวลา  11 .30 – 
12.20 น. 
คาบ 5 เวลา 12.20 – 13.10 น. 
คาบ 6 เวลา 13.10 – 14.00 น. 
คาบ 7 เวลา 14.00 – 14.50 น. 
คาบ 8 เวลา 14.50 – 15.40 น.  
Home room เวลา 15.40 – 
16.30 น. 

ม.ต้น 
คาบ 1 เวลา 08.10 – 09.00 น. 
คาบ 2 เวลา 09.00 – 09.50 น. 
คาบ 3 เวลา 09.50 – 10.40 น. 
พักกลางวั น  เ วล า  10 .40  – 
11.30 น. 
คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.20 น.
คาบ 5 เวลา 12.20 – 13.10 น. 
คาบ 6 เวลา 13.10 – 14.00 น. 
คาบ 7 เวลา 14.00 – 14.50 น. 
Home room เวลา 14.50 – 
15.40 น.  
คาบ 8 เวลา 15.40 – 16.30 น. 
ม.ปลาย 
คาบ 1 เวลา 08.10 – 09.00 น. 
คาบ 2 เวลา 09.00 – 09.50 น. 
คาบ 3 เวลา 09.50 – 10.40 น. 
คาบ 4 เวลา 10.40 – 11.30 น. 
พักกลางวัน  เวลา  11 .30 – 
12.20 น. 
คาบ 5 เวลา 12.20 – 13.10 น. 
คาบ 6 เวลา 13.10 – 14.00 น. 
คาบ 7 เวลา 14.00 – 14.50 น. 
คาบ 8 เวลา 14.50 – 15.40 น.  
Home room เวลา 15.40 – 
16.30 น. 
 

จัดเวลาเรียนออนไลน์ตาม
หลักสูตรฯ 

7. การเข้าแถว
เคารพธงชาติ 

งดกิจกรรมหน้าเสาธง งดกิจกรรมหน้าเสาธง งดกิจกรรมหน้าเสาธง 
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ประเด็น / กิจกรรม แนวปฎิบัติเมื่อเปิดปีการศึกษา 2563 
แนวปฏิบัติ 1 แนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ 3 

8. วิธีการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ ย ก ต า ม
รายวิชา 

เรียนตามปกติทุกรายวิชา เรียนออนไลน์ในกลุ่ม 5 วิชาหลัก :   
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคม 
เรียนปกติในกลุ่มวิชาที่เน้น  
ทักษะ :  พลศึกษาฯ การงานอาชีพ 
ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
** ก าหนดสัดส่วนโดยผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จากข้อมูลการส ารวจ** 

เรียนออนไลน์ทุกรายวิชา 

9. การจัดห้องเรียน ห้องเรียนละ 30-40  คน ห้องเรียนละ 30 คน --- 
10. แนวทางการ
วัดประเมินผล 

ตามปกติ รูปแบบการประเมินผลที่หลากหลาย 
เน้นเชิงประจักษ์ ค านึงถึงระยะเวลา 
และความสะดวกภายใต้สถานการร์
ระบาด 

รูปแบบการประเมินผลที่
หลากหลาย เน้นเชิงประจักษ์ 
ค านึงถึงระยะเวลา และความ

สะดวกภายใตส้ถานการร์
ระบาด 

11. แนวทางการ
วัดประเมินผล 

โรงเรียนจัดสอบกลางภาคเรยีนและ
ปลายภาคเรยีนให้ตามปกติ โดยมี
มาตรการ Socil distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด 

โรงเรียนจัดสอบกลางภาคเรยีนและ
ปลายภาคเรยีนให้ตามปกติ โดยมี
มาตรการ Socil distancing และ
มาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด 

โรงเรียนจัดสอบเฉพาะปลาย
ภาคเรยีนให้ตามปกติ โดยมี
มาตรการ Socil distancing 
และมาตรการสุขอนามยัที่

เคร่งครดั 

12. ประเมินโอกาส
การใช้แนวปฏิบัต ิ

50 % 80 % 20 % 

 

 โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เลือกใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ HOME – based Learning  จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% โดยเตรียมแนว
ปฏิบัติที่ 1 และ 2 ดังรายละเอียด เพ่ือเตรียมรองรับความพร้อมในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ HOME – based Learning  นี้ก าหนดระหว่างวันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   
 ข้อดี คือ 
 โรงเรียน  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 นักเรียน  ได้เรียนครบทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ครูผู้สอน  เข้าสอนนักเรียนตามปกติตามวันเวลา และตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด (พร้อมทั้งประสาน
กับนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่น และการท าใบ
กิจกรรม  ใบงาน  และการบ้านที่ครูมอบหมาย) 

ข้อ 3  การวัดและประเมินผล การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน หรือการสอบอ่ืนๆ ให้ก าหนด
แนวทางตามความเหมาะสมโดยให้พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส  และค านึงถึง
ประสิทธิผลของการวัดและประเมินผลความพร้อมและประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน  โดยหากเป็นการสอบ  
ในห้องเรียนให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมและการด าเนินการเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 172 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม  2564 
 ทั้งนี้  ให้มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หากมีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและ
ประเมินผล  หรือการสอบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยเร็ว 

ข้อ 4 กรณีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ 1 และแนวปฏิบัติที่ 2 ก าหนดแผนผังที่นั่งชั้นเรียน โดยใช้
มาตรการ social distancing  และมาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน 1-1.5 เมตร 
จ านวน 30-40 คน (จ านวนนักเรียน/ห้อง ขึ้นอยู่กับขนาดห้องเรียนในบางห้องเรียน)  
 ข้อ 5 ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมนักเรียน ให้อาจารย์
ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอน และสอดแทรกองค์ความรู้ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทของโรงเรียน 
 ข้อ 6  แนวทางการเตรียมการจัดโครงการ อบรม ประชุม สัมมนา การจัดกิจกรรมของนักเรียน  
การจัดกิจกรรมอ่ืนและการดูแลสุขภาพอนามัย ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ให้งดการจัดโครงการ อบรม 
ประชุม สัมมนา การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมอ่ืน ที่มีบุคคลเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  และให้
ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์แทน หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิผลของการจัดนั้นๆ 

ข้อ 7 แนวปฏิบัติส าหรับข้าราชการครู และบุคลากร  
 7.1 ก าหนดการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน 2 จุด คือ 1) ประตูทางเข้าบริเวณซุ้มพระ ช่วงเช้าจะ
เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 08.10 น. ช่วงเย็นจะเปิดตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 18.00 น. 2) ประตูทางเข้า
ด้านสะพานลอย จะเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 18.00 น. 
 7.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
 7.3 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงชื่อปฏิบัติราชการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ” บริเวณหน้าห้อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ    
 7.4 บุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ให้รีบไปพบ
แพทย์และรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที  
 7.5 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพ่ือบันทึกข้อมูลการเดินทางแบบอัตโนมัติ หรือจัดท า 
Timeline การเดินทางเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 7.6 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และงดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน
ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน 
 7.7 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความ
เข้มข้นไม่ต่ ากว่า 70% บ่อยครั้ง 
 7.8 ใช้ของใช้ส่วนตัว และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือลดการสัมผัส เช่น แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน 
(ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อ่ืน)  
 7.9 กรณีสั่งอาหารเข้ามารับประทานในโรงเรียน ให้นัดหมายรับ-ส่ง บริเวณหน้าป้อมยาม ประตู
ด้านสะพานลอย หรือจุดที่งานรักษาความปลอดภัยและจราจรก าหนดเท่านั้น 
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 ข้อ 8 แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน 
 8.1 ก าหนดการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนและก าหนดจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ประตูด้าน
สะพานลอย (Covered-way) และจุดที่ 2 บริเวณด้านข้างห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลห้ามมิให้เข้า-ออกโรงเรียน
นอกเหนือจากจุดเข้า-ออก และจุดคัดกรองที่ก าหนด   
 8.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน QR Code “ไทยชนะ” และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า (Mask) ตลอดเวลา 
 8.3 ผู้ปกครอง ส่งนักเรียน บริเวณประตูด้านสะพานลอย (Covered-way) ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 
08.10 น.  เมื่อมาถึงให้จอดรถตามเส้นแนวจอดรถ บริเวณ Covered-way ให้นักเรียนลงจากรถ แล้วน ารถออก
จากพ้ืนที่โรงเรียนทันที  ห้ามจอดรถบริเวณโรงเรียนหากไม่มีความจ าเป็น และรับนักเรียนกลับบ้านตั้งแต่
เวลา 15.00 น. ยกเว้นนักเรียนที่ยังมีคาบเรียนตามตารางเรียน 
 8.4 หากผู้ปกครองสังเกตพบว่าขณะมาโรงเรียนนักเรียนมีอาการ ไอ จาม หรือมีไข้ อุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ผู้ปกครองน านักเรียนไปพบแพทย์หรือน าส่งโรงพยาบาล และควรแจ้ง
ให้ครูที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนทราบทันที  
 8.5 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน  หากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือทราบและอนุญาต จึงเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้ 
 8.6 ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก ที่มีความจ าเป็นต้องติดต่องานราชการในโรงเรียน ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการดังนี้ 
 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
 2) เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียน ต้องแลกบัตรผ่านเข้า-ออก  โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตร
ที่แสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 3) ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งขาเข้า
และขาออก โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
 4) ลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้า –ออก  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทุกครั้ง 
 ข้อ 9 แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 9.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกน QR Code “ไทยชนะ” และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลา 
 9.2 พนักงานขับรถต้องตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกครั้งก่อนรับนักเรียนขึ้นรถหากพบว่านักเรียน
มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ให้รีบแจ้งผู้ปกครองทราบทันทีเพ่ือพาไปพบ
แพทย์ งดรับนักเรียนมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
 9.3 ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 08.10 น. ให้น ารถเข้าทางเดียว คือเข้าทางด้านประตู
ซุ้มพระและจอดรถตามแนวจอดรถบริเวณด้านข้างห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อนักเรียนลงจากรถเรียบร้อยแล้ว 
ให้น ารถออกทางด้านประตูซุ้มพระทันที  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้จอดรถรอรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน
โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลารับนักเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 

/-9.4 ในช่วงเย็น... 



~ 6 ~ 
 

 9.4 ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.30 -16.30 น. ให้น ารถเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด
เท่านั้น และจอดรถในบริเวณที่งานจราจรโรงเรียนก าหนด คือ 1) บริเวณแนวถนนหน้าอาคารโดมศูนย์กิจกรรม
พระราชวิริยาลังการ  2) บริเวณด้านข้างอาคารเรียนภาษาต่างประเทศ (EP)  และ  3) บริเวณด้านประตูซุ้มพระ 
โดยมีการก าหนดให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม   
 9.5 ห้ามติดเครื่องยนต์และห้ามนักเรียนขึ้นรถก่อนเวลา 15.30 น.  
 9.6 ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง 
 9.7 ก่อนรับ-ส่งนักเรียนในช่วงเช้าและเย็น ให้พนักงานขับรถท าความสะอาดที่นั่งภายในรถด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอทุกครั้ง  

ข้อ 10 แนวปฏิบัติส าหรับรถบริการรับส่งสินค้า-พัสดุ และรถบริการรับ-ส่งอาหารทุกประเภท   
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 10.1 ก าหนดการเข้า-ออกรถทางเดียว คือ ประตูด้านสะพานลอยเท่านั้น ห้ามมิให้เข้า-ออก
โรงเรียน นอกเหนือจากจุดที่ก าหนด 
 10.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลา 
 10.3 ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน QR 
Code “ไทยชนะ” หรือลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้า –ออก  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทุกครั้ง 
 10.4 รถบริการรับ-ส่งอาหาร ให้จอดรอรับ-ส่งอาหารบริเวณประตูด้านสะพานลอยหรือจุดที่งาน
รักษาความปลอดภัยและจราจรก าหนดเท่านั้น งดรับฝากของทุกกรณี 
 10.5 รถบริการรับส่งสินค้า-พัสดุ ให้รับ-ส่ง บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ โดยประสานนัดหมาย
ผู้รับสินค้าให้เรียบร้อย 

ข้อ 11 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนในวันเปิดเรียน 
 11.1 นักเรียนต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.20 น.  
 11.2 ก าหนดการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนและก าหนดจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้  จุดที่ 1 ประตู
ด้านสะพานลอย (Covered-way) และจุดที่ 2 บริเวณด้านข้างห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลห้ามมิให้เข้า-ออก
โรงเรียน นอกเหนือจากจุดเข้า-ออก และจุดคัดกรองที่ก าหนด   
 11.3 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
 11.4 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กรณีนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ ามูก 
เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ครูเวรประจ าวัน หรือครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานอนามัย  
จะติดต่อประสานกับผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านทันที หากไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ครูเวร
ประจ าวัน หรือครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานอนามัย จะน านักเรียนไปพบแพทย์หรือส่งโรงพยาบาลทันที  
 11.5 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และงดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน 
ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน 
 11.6 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความ
เข้มข้นไม่ต่ ากว่า 70% บ่อยครั้ง 
 11.7 น าของใช้ส่วนตัวมาใช้ และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือลดการสัมผัส เช่น แก้วน้ า จาน ชาม 
ช้อน (ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อ่ืน)  
 11.8 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพ่ือบันทึกข้อมูลการเดินทางแบบอัตโนมัติ หรือจัดท า 
Timeline การเดินทางเพ่ือรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบ 

/-11.9 ตั้งแต่วันที่... 
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 11.9 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป งดกิจกรรมหน้าเสาธง จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

ข้อ 12  แนวปฏิบัติการใช้บริการในโรงอาหาร 
 12.1 มาตรการส าหรับการใช้บริการในโรงอาหาร 
  1) การจัดเวลารับประทานอาหารโดยจัดช่วงเวลาซื้อและรับประทานอาหาร เพ่ือลดความแออัด
ภายในโรงอาหารโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

   เช้า : ทุกระดับชั้น (เวลา 06.00 น. – 07.30 น.) 
   พักกลางวัน : ม.1 – ม.3 (เวลา 10.40 น. – 11.30 น.) 
           : ม.4 – ม.6 (เวลา 11.30 น. – 12.20 น.)  

 2 )  ให้ นั กเรี ยนสวมหน้ ากากอนามั ย และล้ างมื อด้ วยน้ าสบู่ หรื อแอลกอฮอล์ เจล 
ก่อนเข้าโรงอาหาร  
 3) ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1–2 เมตร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น จุดซื้อ
อาหาร จุดรับอาหาร จุดลวกช้อน ที่นั่งรบประทานอาหาร จุดบริการน้ าดื่ม จุดทิ้งเศษอาหาร  
 4) ให้นักเรียนน าช้อน ส้อม ขวดน้ าหรือแก้วน้ าส่วนตัวมาและไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 5) นั่งรับประทานอาหารในจุดที่ก าหนดให้ตามมาตรการ Social distancing และมาตรฐาน
สุขอนามัยที่เคร่งครัด 
 6) กรณีที่นักเรียนน าอาหารมาจากบ้านหรือซื้ออาหารกล่อง อนุญาตให้นักเรียนรับประทาน
อาหารในพ้ืนที่ที่โรงเรียนก าหนด 
 12.2 มาตรการส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า 
 1) อาหารที่ปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด วางอาหารให้สูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง  
 2) ผู้ประกอบการร้านค้ามีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่นใช้
อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ และไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
 3)  ผู้ ประกอบการร้ านค้ าสวมหน้ ากากอนามัย  ถุ งมือยางอนามัย  หมวกคลุมผม  
ผ้ากันเปื้อน และ Face shield ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นท่ีของโรงอาหาร 
 4) ผู้ประกอบการร้านค้าล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลด้วยน้ ายาล้างจาน
ให้สะอาด และน าไปผึ่งแดดก่อนจัดเก็บเข้าท่ีส าหรับการใช้ครั้งต่อไป 
 5) ผู้ประกอบการร้านค้ารักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างเตรียมอาหาร และหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือ
เศษอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และการสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 
โดยไม่จ าเป็น 
 6) ผู้ประกอบการร้านค้าท าความสะอาดร้านค้า โดยการล้างท าความสะอาด และใช้น้ ายาฆ่า
เชื้อในการท าความสะอาดร้านหลังเลิกจ าหน่ายอาหารทุกวัน 
 7) ผู้ประกอบการร้านค้าจัดท าฉากกั้นพลาสติก โดยมีช่องให้สามารถรับส่งอาหารและเงินได้
ตามความเหมาะสม 
 8) ภาชนะบรรจุอาหารที่จ าหน่ายส าหรับน าออกนอกโรงอาหารให้บรรจุด้วยกล่องกระดาษ  
ไม่ควรใช้โฟมในการบรรจุอาหาร 
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12.3 มาตรการส าหรับการท าความสะอาดภาชนะและโรงอาหาร 
 1) ดูแลบริเวณพ้ืน โต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารให้สะอาด พ้ืนที่ตั้งตู้บริการน้ าดื่ม โดยท าความสะอาด
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหลังจากที่นักเรียนใช้โรงอาหารเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลาเป็นประจ าทุกวัน 
 2) เตรียมจุดส าหรับทิ้งเศษอาหารและจุดแยกภาชนะ  
 3) โรงเรียนเตรียมหม้อลวกช้อนและเปลี่ยนน้ าในหม้อลวกช้อนหลังการใช้ในแต่ละช่วงเวลา 

ข้อ 13 แนวปฏิบัติส าหรับงานอนามัยโรงเรียน 
 13.1 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมินักเรียนทุกคนและทุกวัน ร่วมทั้งมีซักประวัติเสี่ยง  
อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น  
ไม่รู้รส) เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น บันทึก และรายงานให้งานอนามัยทุกวัน 
 13.2 กรณีครูประจ าวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่ามีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีอาการไข้ 
ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้พานักเรียนไปพบเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ า
โรงเรียนที่ห้องพยาบาล 
 13.3 กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้งานอนามัยแจ้งผู้ปกครองพาไป
พบแพทย์โดยทันที และทางโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
 13.4 ประชาสัมพันธ์หรือสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น การกินร้อน  ช้อนกลาง การรับประทานอาหารปรุงสุก 
การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่แออัด การล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะน าของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
 13.5 มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความเครียด การสร้างสุขภาวะ  
ทางจิตที่ดี ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 13.6 มีการท าความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ เครื่องมือทางการพยาบาลที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ให้สะอาดและปลอดเชื้อ โดยการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดท าความสะอาดและท าการอบฆ่าเชื้อทุกวัน 
 13.7 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าประตู และภายในห้อง
พยาบาลอย่างเพียงพอ 
 13.8 มีนโยบายให้นักเรียน คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 
 13.9 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส ารองไว้ให้กับนักเรียนคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  

ข้อ 14 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนหอพัก 
 14.1 มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
             โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้สร้างความ
เข้าใจแก่นักเรียนหอพักและผู้ปกครองเก่ียวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) และคณะครูหอพัก ได้ประชุมวางแผนเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนหอพักทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1) งานหอพักนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ได้ให้คุณครูพัฒนาตนเองเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  เพ่ือให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนหอพักทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าอยู่หอพัก 
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 2) จากสถานการณ์โควิด 19 ตามมาตรการการเฝ้าระวังที่รัฐก าหนด ทางหอพักนักเรียน  
จึงมีความจ าเป็นให้นักเรียนหอพักเข้าหอพัก เพ่ือเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง 3 วัน ก่อนเปิดเรียน 
 3) งานหอพักนักเรียนได้ท าการส ารวจ โดยให้คุณครูประจ าบ้านส ารวจความพร้อม 
ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่หอพัก  
 4) งานหอพักโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน เช่น การเข้าแถว การจัด
ห้องนอน การจัดที่รับประทานอาหารตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ต้อง
เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดเตียงนอน โต๊ะรับประทานอาหาร ให้มีระยะห่าง 
ด าเนินการท าสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
 5) งานหอพักนักเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ส่วนรวม ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ อุโมงค์ฆ่าเชื้อ น้ ายาฆ่าเชื้อ และได้ท าการประสานกับผู้ปกครองให้จัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น ส าหรับใช้ส่วนตัว เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ Face shield เฟสชิว เป็นต้น 
ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  
  6) งานหอพักนักเรียนไม่อนุญาตให้สวมใส่ชุดที่นอกเหนือจากชุดที่หอพักก าหนด เพ่ือสะดวก
ต่อการควบคุมและการฆ่าเชื้อ 
  7) งานหอพักนักเรียนห้ามนักเรียนหอพักใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเด็ดขาด 
  8) งานหอพักนักเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณที่หอพักนักเรียนก าหนด เช่น ไป
เรียนพิเศษ กิจกรรมภายนอกโรงเรียน เป็นต้น 

 14.2 ตารางกิจวัตรนักเรียนหอพัก 
ที ่ เวลา ภารกิจ แนวปฏิบัติ 
1 05.00 – 06.10 น. ตื่นนอน – ท าภารกิจส่วนตัว - การใช้ห้องน้ าและห้องสุขาแบ่งโดยใช้ห้อง

ละ 2 คน เพื่อง่ายต่อการควบคุมเชื้อโรค 
2 06.10 – 06.30 น. ตรวจคัดกรอง และ วัดอุณหภูมิ -นักเรียนเข้าแถวเพ่ือรอรับการตรวจคัดกรอง เดิน

ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อและท าความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหารเช้า หากพบ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทางหอพักนักเรียนจะ
ด าเนินการแจ้งสาธารณสุขและผู้ปกครองให้ทราบ 

3 06.30 – 07.10 น. รับประทานอาหารเช้า - น าภาชนะใส่อาหารที่ทางหอพักนักเรียนจัดให้ 
มารับอาหาร และนั่งรับประทานอาหารตามที่
หอพักก าหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

4 07.10 – 10.40 น. เข้าเรียน ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
5 10.40 – 12.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน -นักเรียนเข้าแถวเพ่ือรอรับการตรวจคัดกรอง เดิน

ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อและท าความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร 
-น าภาชนะใส่อาหารที่ทางหอพักนักเรียนจัดให้ มา
รับอาหาร และนั่งรับประทานอาหารตามที่หอพัก
ก าหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 
 

6 12.20 – 15.40 น. เข้าเรียน ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
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ที ่ เวลา ภารกิจ แนวปฏิบัติ 
7 15.40 – 16.30 น. รายงานตัวเข้าหอพัก -นักเรียนเข้าแถวเพื่อรอรับการตรวจคัดกรอง 

เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อและท าความสะอาดมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์  
- ถอดชุดนักเรียน ท าความสะอาดร่างกาย 
แล้วน าชุดนักเรียนมาส่งซัก  

8 16.30 – 18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว - การบ้าน  -เรียนพิเศษ  - อาบน้ า 
9 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น - นักเรียนเข้าแถวเพ่ือรอรับการตรวจคัดกรอง 

เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อและท าความสะอาดมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร 
- น าภาชนะใส่อาหารที่ทางหอพักนักเรียนจัดให้ 
มารับอาหาร และนั่งรับประทานอาหารตามที่
หอพักก าหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

10 19.00 – 21.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว -ท าการบ้าน 
-ทบทวนบทเรียน 

11 21.30 – 05.00 น. เข้านอน - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอน 
- การจัดห้องนอน โดยจัดเตียงเว้นระยะห่าง 
2 เมตร และภายในห้องนอนติดพัดลม 
ดูดอากาศ จ านวนห้องละ 2 ตัว เ พ่ือให้
อากาศถ่ายเทสะดวก 
- นักเรียนต้องส่งชุดเครื่องนอนซักทุกสัปดาห์ 

* หมายเหตุ 1. ครูและนักเรียนหอพักต้องใส่หน้ากากอนามัย/เฟสชิว ตลอดเวลา ยกเว้นช่วงเวลานอน            
               2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 14.3 แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง 
 14.3.1 การรับ – ส่ง นักเรียนหอพัก 
 1) รับ-ส่งนักเรียนหอพักตามที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  
 2)  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง
หอพักนักเรียนก าหนดให้นักเรียนหอพักกลับบ้านตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3) ในสัปดาห์ที่หอพักนักเรียนก าหนดให้กลับบ้าน ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนหอพักทุกคน 
เนื่องจากหอพักนักเรียนต้องท าความสะอาดฆ่าเชื้อ 
 14.3.2 อื่น ๆ 
 1 )  ผู้ ป กครอ งส ามา รถ เ ยี่ ย มนั ก เ รี ย นหอ พัก ได้ ต าม  วั น  เ ว ล าและสถานที่  
ที่หอพักนักเรียนก าหนดเท่านั้นโดยติดต่อครูหอพักทุกครั้ง  
 2) ในกรณีที่ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะน าสิ่งของมาฝากให้นักเรียนต้อง 
โทรศัพท์แจ้งครูบ้านก่อนทุกครั้ง และให้น ามาฝากไว้ที่คุณครูประจ าบ้าน 
 3) ในกรณีท่ีผู้ปกครองมาเยี่ยมนักเรียนหอพัก ต้องลงชื่อการเข้าเยี่ยมทุกครั้ง 
 14.4 แนวทางการปฏิบัติของหอพักนักเรียน 
 14.4.1 การซ่อมบ ารุง 
 1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  

/-2) จุดบริการ... 
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 2) จุดบริการแอลกอฮอล์ 
 3) จัดเตรียมห้องพยาบาล 
 14.4.2 มาตรการรักษาความสะอาด 
 1) ล้างท าความสะอาดตัวอาคารและฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อ 
 2) ล้างท าความสะอาดภาชนะใส่อาหาร 
 3) การท าความสะอาดประจ าวัน 

      - 09.00 น. ฉีดยาฆ่าเชื้อ 
      - 10.00 น. ท าความสะอาดหอพัก 
       - 19.00 น. เวรประจ าวันของนักเรียนหอพักท าความสะอาด 

 14.4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง และป้องกันเบื้องต้น 
 1) อุโมงค์ฆ่าเชื้อ 
 2) เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 3) เจลแอลกอฮอล์ 
 4) น้ ายาฆ่าเชื้อ 
 5) ถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์ 

ข้อ 15 แนวปฏิบัติด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 15.1 อาคารเรียน  
 1) ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกันของครู นักเรียน และบุคลากร ใน
อาคารต่างๆ ประกอบด้วย ห้องประชุม ทางเดิน บันได ลิฟท์ โต๊ะเรียน ไมโครโฟน ประตู ลูกบิด ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวัน 
 2) เช็ดท าความสะอาดในห้องเรียนทุกครั้งที่หมดคาบเรียนหรือหลังจากใช้ห้องเรียนเสร็จ 
 3) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณปุ่มกดลิฟต์ และในตัวลิฟท์
ทุก 1 ชั่วโมง 
 4) จัดวางแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกห้องเรียน และจุดต่างๆ ภายในอาคาร  
 15.2 ห้องส้วม 
 1) จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายา
ฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ า ไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ดท าความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน ามาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด 
 2) การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาดทั่วไป พ้ืนห้องส้วม โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม  
ที่กดชักโครก สายช าระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษช าระ อ่างล้างมือ ขันน้ า ก๊อกน้ า ที่วาง
สบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ ายาฆ่าเชื้อ 
 3) จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือภายในห้องน้ าทุกห้อง 
 4) หลังท าความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 

 ข้อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป 

 
มาตรการ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 


