
 

 

 
 

มาตรการโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนหอพัก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

************************************* 
  ตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัด ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า โรงเรียนได้มีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  นั้น 
  ในการนี้งานหอพักนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนหอพัก
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ภาคเรียนที ่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
๑. มาตรการก่อนเข้าหอพัก 
 ๑.๑  ให้นักเรียนหอพักกักตัวที่บ้าน ๑๔ วันก่อนวันที่โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้าหอพัก  
นักเรียนงดไปสถานที่มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
 1.2  นักเรียนที่จะเข้าหอพักไดต้้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น 
  1.3  ขอความร่วมมือผู้ปกครองพานักเรียนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนเข้าหอพัก 
 1.4  ให้นักเรียนตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แล้วถ่ายรูปชุดตรวจคู ่กับบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ส่งที่ไลน์ครูประจำบ้าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าหอพัก 
 ๑.5  ให้นักเรียนและผู้ปกครองประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)  
ที่เว็บไซต์  http://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือที่แอปพลิเคชันไทยเซฟไทย (Thai Save 
Thai)  โดยขอความร่วมมือให้ประเมินตนเองก่อนเข้าหอพัก   
๒. กำหนดวันรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก 
  ๒.๑  ผู้ปกครองส่งนักเรียนรายงานตัว คัดกรองอาการ และตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
ในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ที่โดมหอพัก  
                ๒.2  เมื่อนักเรียนตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผลเป็นลบให้นักเรียนนำของใช้ส่วนตัว ไป
เก็บท่ีหอพักตามบ้านที่กำหนด   
    ๒.3  กรณทีีผู่้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนเข้าหอพัก  สามารถรับส่งนักเรียนไปกลับเองได้ 
เมื่อประสงค์ให้นักเรียนเข้าหอพักเม่ือใดของให้ติดต่องานหอพักเป็นรายกรณีไป  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่
โรงเรียนกำหนด 
 ๒.4  เมื่อนักเรียนเข้าหอพักแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณที่หอพักนักเรียน
กำหนด เช่น ไปเรียนพิเศษ กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 

http://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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๓. มาตรการคัดกรองนักเรียนเข้าหอพัก 
  ๓.๑  กำหนดจุดคัดกรองรายงานตัว คัดกรองอาการ และตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
ก่อนเข้าหอพัก ที่โดมหอพัก 
 ๓.๒  นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
  ๓.๓  ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าจุดรายงานตัวที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้
ผู้ปกครองเข้าไปในบริเวณหอพัก 
 ๓.๔  ครูคัดกรองนักเรียนด้วยการดูอาการเบื้องต้น และใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  
 ๓.๕  หากพบว่านักเรียนอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 
คอแห้ง  อ่อนเพลีย หายใจลำบาก  หายใจเร็ว  เจ็บแน่นหน้าอก  ลิ้นไม่รับรส ตาแดง  มีผื่น  ไม่อนุญาตให้
นักเรียนเข้าหอพัก ให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปพบแพทย์ทันที และดูแลนักเรียนจนกว่าจะมีอาการดีขึ้น เมื่อ
นักเรียนหายป่วยแล้วประสงค์จะเข้าหอพักเม่ือใดของให้ติดต่องานหอพักเป็นรายกรณีไป 
 ๓.๖  จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่จุดคัดกรอง และบริเวณต่างๆ ของหอพัก 
 ๓.๗  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อกระเป๋า เสื้อผ้า อุปกรณ์  และของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนนำเข้ามา
ในหอพัก 
 3.8  งานหอพักจะตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนหอพักทุกคนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
4. การปฏิบัติของผู้ปกครองกรณีมารับหรือมาเยี่ยมนักเรียนหอพัก 
 4.๑  ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือโรงเรียนอาจ
กำหนดวันเวลากลับบ้านของนักเรียนตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  เมื่อโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนกลับบ้าน  
ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนของท่านทุกคน  เนื่องจากงานหอพักจะดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
 4.2  ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เมื่อ
โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองเยี่ยมได้แล้ว ขอให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมนักเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่หอพัก
กำหนดเท่านั้นโดยติดต่อครูหอพักทุกครั้ง 
 4.3  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์นำสิ่งของมาฝากให้นักเรียนต้องโทรศัพท์แจ้งครูประจำบ้าน
ก่อนทุกครั้ง  และให้นำมาฝากไว้ที่ครูประจำบ้านเท่านั้น 
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5. ตารางกิจวัตรนักเรียนหอพัก 
 

เวลา กิจกรรม การปฏิบัติ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน – ทำภารกิจส่วนตัว - การใช้ห้องน้ำและห้องสุขาแบ่งโดยใช้ห้องละ 
๒ คน เพื่อง่ายต่อการควบคุมเชื้อโรค 

๐๖.๐๐ – ๐๖.๒๐ น. ตรวจคัดกรองอาการ และวัด
อุณหภูมิ 

-นักเรียนเข้าแถวเพื่อรอรับการตรวจคัดกรอง
อาการ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความ
สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อน
รับประทานอาหารเช้า หากพบนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง ให้ดำเนินการนำนักเรียนไปพบแพทย์ 
แจ้งสาธารณสุข และแจ้งผู้ปกครอง 

๐๖.๒๐ – ๐๗.๑๐ น. รับประทานอาหารเช้า - นำภาชนะใส่อาหารที่ทางหอพักนักเรียนจัด
ให้ มารับอาหาร และนั่งรับประทานอาหาร
ตามท่ีหอพักกำหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง ๑.๕ 
เมตร 

๐๗.๑๐ – ๑๐.๔๐ น. เข้าเรียน online หรือ onsite ตามตารางเรียน 

๑๐.๔๐ – ๑๒.๒๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
(ตามเวลาของระดับ ม.ต้น ม.
ปลาย) 

 

- นักเรียนเข้าแถวเพื ่อรอรับการตรวจคัดกรอง
อาการ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาด
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร 
- นำภาชนะใส่อาหารที่งานหอพักนักเรียนจัดให้ มา
รับอาหาร และนั่งรับประทานอาหารตามที่หอพัก
กำหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร 

๑๒.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. เข้าเรียน online หรือ onsite ตามตารางเรียน 

๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. รายงานตัวเข้าหอพัก - นักเรียนเข้าแถวเพ่ือรอรับการตรวจคัดกรอง
อาการ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความ
สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
- ถอดชุดนักเรียน ทำความสะอาดร่างกาย 
แล้วนำชุดนักเรียนมาส่งซัก 
 - นักเรียนต้องส่งชุดเครื่องนอนซักทุกสัปดาห์ 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว - ทำการบ้าน  -เรียนเสริม  - อาบน้ำ 
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เวลา กิจกรรม การปฏิบัติ 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น - นักเรียนเข้าแถวเพื ่อรอรับการตรวจคัดกรอง
อาการ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาด
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร 
- นำภาชนะใส่อาหารทีง่านหอพักนักเรียนจัดให้ มา
รับอาหาร และนั่งรับประทานอาหารตามที่หอพัก
กำหนดให้ โดยเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร 

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว - ทำการบ้าน  ทบทวนบทเรียน 

๒๑.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. เข้านอน - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอน 
- การจัดห้องนอน โดยจัดเตียงเว้นระยะห่าง ๒ 
เมตร  

* หมายเหตุ ๑. ครู  นักเรียน  และเจ้าหน้าทีห่อพักต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา            
                ๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
6.  แนวปฏิบัติการใช้บริการห้องอาหารหอพัก 
 6.๑  มาตรการสำหรับการใช้บริการห้องอาหารหอพัก 
                  ๑)  การจัดเวลารับประทานอาหารโดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้ 
    เช้า : ทุกระดับชั้น (เวลา ๐๖.๒๐ น. – ๐๗.๑๐ น.) 
    พักกลางวัน : ม.๑ – ม.๓ (เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๓๐ น.) 
            : ม.๔ – ม.๖ (เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๒๐ น.)  
            เย็น : ทุกระดับชั้น (เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.) 
         ๒)  ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 
ก่อนเข้าโรงอาหาร  
       ๓)  ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑–๒ เมตร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น เข้า
แถวจุดรับอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหาร จุดทิ้งเศษอาหาร  
       ๔)  ให้นักเรียนใช้ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
       ๕)  นั่งรับประทานอาหารในจุดที่กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑–๒ 
เมตร 
        ๖)   มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะ  ไม่พูดคุยใน
ระหว่างรับประทานอาหาร 
        ๗)   เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้ไปทิ้งเศษอาหารที่จุดทิ้งเศษอาหาร 
                   6.๒  มาตรการสำหรับผู้ประกอบอาหาร 
       ๑)   เจ้าหน้าที่โภชนาการประจำหอพักนักเรียนตรวจคัดกรองอาการเบื้องต้น และวัด
อุณหภูมิร่างกายผู้ประกอบอาหารทุกคนก่อนประกอบอาหารทุกวัน 
       ๒)   ผู้ประกอบอาหารสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยางอนามัย หมวกคลุมผม  
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ผ้ากันเปื้อน และ Face shield ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างประกอบอาหาร 
             ๓)  ผู้ประกอบอาหารรักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างเตรียมอาหาร และหลังปรุงอาหารเสร็จ ขยะหรือเศษอาหาร และ
หลังเข้าห้องน้ำ ไมใ่ช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และการสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก โดยไม่จำเป็น 
                          ๔)  ประกอบอาหารโดยรักษาความสะอาด  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ไม่ให้อาหารมี
การปนเปื้อนเชื้อโรค   
       ๕) อาหารที่ปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด วางอาหารให้สูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอุ่นอาหารทุก ๒ ชั่วโมง  
       ๖) ผู้ประกอบอาหารล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลด้วยน้ำยาล้างจาน
ให้สะอาด และนำไปผึ่งแดดก่อนจัดเก็บเข้าท่ีสำหรับการใช้ครั้งต่อไป 
       ๗) ผู้ประกอบอาหารทำความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร โดยการล้างทำความสะอาด 
และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดหลังจากที่ประกอบอาหาร 
  
7.  แนวปฏิบัติการใช้ห้องนอนของนักเรียน 
  7.๑  ให้นักเรียนนอนบนเตียงของตัวเองเท่านั้น  ไม่ไปนั่งหรือนอนเตียงของผู้อื่น   
 7.๒  รักษาความสะอาดเตียงนอน และบริวณเตียงนอน 
 7.๓  ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑–๒ เมตร ทุกเวลาขณะอยู ่ใน
ห้องนอน 
 7.๔  ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเด็ดขาด 
 7.๕  ห้ามนักเรียนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
 
8.  แนวปฏิบัติการใช้ห้องน้ำของนักเรียน 
 8.๑  ให้นักเรียนใช้ห้องน้ำที่ครูประจำบ้านกำหนดเท่านั้น  ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น   
 8.๒  ให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำ 
 8.๓  ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑–๒ เมตร ขณะใช้ห้องน้ำ 
 8.๔  ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเด็ดขาด 
 
9.  มาตรการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                    9.๑  ให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่หอพักในห้องนอน และพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 
                     9.๒  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าทางเข้าหอพัก  และหน้าห้องนอนทุกห้อง 
                     9.๓  จัดห้องนอนให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่แออัด  และระยะห่างระหว่างเตียงนอน  ๑-
๒  เมตร 
                     9.๔  จัดทำสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  ๑-๒  เมตร 
                     9.๕  จัดโต๊ะรับประทานอาหารให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล  ๑-๒  เมตร 
                     9.๖  ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ ๒  
ครั้ง   
                     9.๗  จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือภายในห้องน้ำ 



๖ 

 

 

                     9.๘  ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน  เช่น ลูกบิดประตู  ราวบันได  ด้วยน้ำยา
ฆ่าเชื้อให้บ่อยขึ้น 
                     9.๙  ทำความสะอาดห้องอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลัง
นักเรียนรับประทานอาหาร 
 
๑0.  แผนเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหอพักนักเรียน 
  ๑0.๑  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข  ภายใน ๑  ชั่วโมง  นับแต่พบผู้ป่วย และนำนักเรียนไปที่
จุดแยกกักตัว (School Isolation) ที่เรือนพยาบาล หน้าหอพักหญิง แล้วครูประจำบ้านดำเนินการสอบสวน
ป้องกันและควบคุมโรค   
 ๑0.๒  ดำเนินการสำรวจนักเรียนที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค  เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
ให้ดำเนินการดังนี้ 
                           ๑0.๒.๑  นักเรียนที ่มีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู ้สงสัยติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  (Patient Under Investigation : PUI) ให้นำนักเรียนติดต่อพบแพทย์
ทันท ี
                           ๑0.๒.๒  นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้โรงเรียนติดต่อโรงพยาบาลมาตรวจหาเชื้อที่หอพัก หรือนำนักเรียนไปตรวจหาเชื้อ
ที่โรงพยาบาล  และให้นักเรียนหยุดเรียน และกักตัวที่หอพักตามบ้านที่นักเรียนพัก เป็นระยะเวลา ๑0  วัน  นับ
จากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย 
         ๑0.๒.๓  ให้งานหอพักนักเรียนแยกนักเรียนคนอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๑0.๒.๑ และ
ข้อ  ๑0.๒.๒  กักตัวที่หอพักตามบ้านที่นักเรียนพัก  หากไม่มีอาการป่วยและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ให้นักเรียน
สังเกตอาการตนเอง  เป็นเวลา  ๑0  วัน  หากมีอาการป่วยต้องไปพบแพทย์ทันที  
  ๑0.๓  เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันในบ้านพกั ให้ปิดหอพักชายหรือหญิงตามกรณี     
 ๑0.4  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณของหอพักและสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 ๑0.5  กรณีพบผู้ป่วยยืนยันให้งานหอพักนักเรียนรายงานข้อมูลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและ
และสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล 
 
 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป 
 
 มาตรการ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 


