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คำนำ 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต มีการติด
เช้ือ เจ็บป่วย และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงวัย รวมถึงเด็กวัยเรียนด้วย ส่งผลให้สถานศึกษาจำนวนมากไม่
สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตามการปิดเรียนเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการเรียน
และพัฒนาการของเด็กทั้งในระยะส้ันและในระยะยาว ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และ COVID- 
19 ก็เกิดข้ึนมาระยะหนึ่งในทุกประเทศ บางประเทศเริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอน อันเนื่องจากเราเริ่มเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อการระงับการแพร่เช้ือได้ในระดับหนึ่ง 
 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite เนื่องด้วย
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่จะมาปฏิบัติงานแบบ Onsite ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 100 
รวมถึงมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถบริหารจัดการด้านสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีพยาบาลวิชาชีพประจำโรงเรียน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการสนับสนุนงานด้านสุขภาวะ  กองอาคารสถานที่ สนับสนุนด้าน
อนามัยและสุขาภิบาล สำนักกิจการพิเศษและโรงเรียนการเรือน สนับสนุนด้านการผลิตอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงนำร่องจัดโครงการ La-or Sandbox โดยวางแผนจัดการเรียนการสอน
แบบ Hybrid Learning เป็น 3 ระยะ และมีการประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยสังเคราะห์แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School โดย
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ La-or Sandbox ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning โดยผสมผสานกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ 
On-site และ Online เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและดำเนินชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัยโดย
ใช้มาตรการเดียวกันทั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก  
 
         โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
                                                                                              กันยายน 2564 
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แนวปฎิบัติในการเป/ดเรียนเป/ด แบบ On-site โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   

(กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) 

 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป6นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งอยูAภายใตDการกำกับดูแล

ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรJ วิจัยและนวัตกรรม  คูAมือนี้จะเป6นแนวทางใหDกับทางโรงเรียน และ

ผูDเก่ียวขDองเพ่ือดำเนินงานรองรับการเปQดเรียนท่ีโรงเรียนควบคูAกับการเรียนแบบออนไลนJ โดยมีขDอมูลดังน้ี 

 

ข#อมูลทั่วไปของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปQดทำการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

(ระดับช้ันประถมศึกษาปWท่ี 1 – 6) ต้ังอยูAในภูมิภาคตAาง ๆ ดังน้ี 

 

 1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  ท่ีต้ัง 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

   โทรศัพทJ 02 2445590 โทรสาร  02 2445591  

 

  ระดับช้ันท่ีเปQดสอนและขDอมูลนักเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนหAอง (หAอง) จำนวนนักเรียน (คน) 

บDานหนูนDอย 2 30 

บDานสาธิต 5 93 

อนุบาลปWท่ี 1 6 142 

อนุบาลปWท่ี 2 7 158 

อนุบาลปWท่ี 3 5 134 

ประถมศึกษาปWท่ี 1 4 91 

ประถมศึกษาปWท่ี 2 4 90 

ประถมศึกษาปWท่ี 3 3 81 

ประถมศึกษาปWท่ี 4 3 67 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 2 57 

ประถมศึกษาปWท่ี 6 2 46 

รวม 43 989 
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  ขDอมูลบุคลากร 

ประเภท จำนวน (คน) 

สายวิชาการ (ครู) 110 

สายสนับสนุน (เจDาหนDาท่ี) 12 

สายบริการ (พ่ีเล้ียง/แมAบDาน) 39 

นักศึกษาฝfกประสบการณJวิชาชีพ - 

รวม 161 

 

2. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  ท่ีต้ัง 57 หมูA 2 ต.โคกโคเฒAา อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

   โทรศัพทJ 035 969626 และ 083 846 0363  

 

  ระดับช้ันท่ีเปQดสอนและขDอมูลนักเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนหAอง (หAอง) จำนวนนักเรียน (คน) 

บDานสาธิต 2 23 

อนุบาลปWท่ี 1 2 40 

อนุบาลปWท่ี 2 3 51 

อนุบาลปWท่ี 3 3 65 

ประถมศึกษาปWท่ี 1 2 42 

ประถมศึกษาปWท่ี 2 2 43 

ประถมศึกษาปWท่ี 3 1 28 

ประถมศึกษาปWท่ี 4 1 7 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 5 

รวม 17 304 

 

  ขDอมูลบุคลากร 

ประเภท จำนวน (คน) 

สายวิชาการ (ครู) 41 

สายสนับสนุน (เจDาหนDาท่ี) 6 

สายบริการ (พ่ีเล้ียง/แมAบDาน) 13 

นักศึกษาฝfกประสบการณJวิชาชีพ  11 

รวม 71 
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3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนยTการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก 

  ท่ีต้ัง ข/4-398 ต.นครนายก อ.เมือง จังหวัดนครนายก 

   โทรศัพทJ 037 316108 

 

  ระดับช้ันท่ีเปQดสอนและขDอมูลนักเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนหAอง (หAอง) จำนวนนักเรียน (คน) 

บDานสาธิต 2 21 

อนุบาลปWท่ี 1 2 34 

อนุบาลปWท่ี 2 4 61 

อนุบาลปWท่ี 3 3 50 

ประถมศึกษาปWท่ี 1 2 51 

ประถมศึกษาปWท่ี 2 2 37 

ประถมศึกษาปWท่ี 3 2 37 

ประถมศึกษาปWท่ี 4 2 36 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 27 

ประถมศึกษาปWท่ี 6 1 25 

รวม 21 379 

 

  ขDอมูลบุคลากร 

ประเภท จำนวน (คน) 

สายวิชาการ (ครู) 49 

สายสนับสนุน (เจDาหนDาท่ี) 7 

สายบริการ (พ่ีเล้ียง/แมAบDาน) 15 

นักศึกษาฝfกประสบการณJวิชาชีพ 16 

รวม 85 
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แนวคิดการดำเนินงานโครงการ La-or Sandbox 

 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดDสังเคราะหJแนวปฏิบัติการเปQดสถานที่ทำการของ

สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรJ วิจัย และนวัตกรรม  รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน

ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School โดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดเป6นแนวทางในการ

ดำเนินโครงการ La-or Sandbox ซึ่งเป6นโครงการนำรAองในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning 

โดยผสมผสานกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online เพื่อใหDนักเรียนสามารถเรียนรูD

อยAางตAอเน่ืองและดำเนินชีวิตวิถีใหมAไดDอยAางปลอดภัย โดยมีแนวคิดการดำเนินงานดังน้ี 

 

 มาตรการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและนวัตกรรม 

ที ่ หลักเกณฑN แนวทางดำเนินการ 

1 เง่ือนไขการเป[ด  

 - มีระบบป�องกัน/เฝ�าระวัง - ใหDบุคคลและบุคลากรทุกคนที่เขDาพื้นที่โรงเรียนทำแบบ

ประเมิน “ไทยเซฟไทย” ประเมินเซฟไทย ครัวเรือน

ปลอดภัยท่ีทำงานไรDโควิด” 

- มีมาตรการคัดกรองตามมาตรฐาน ไดDแกA จัดพรมเช็ดเทDา

และน้ำยาฆAาเชื้อใหDย่ำและฉีดรองเทDา วัดอุณหภูมิ และจัด

จุดลDางมือดDวยเจลแอลกอฮอลJ กAอนเขDาพ้ืนท่ีโรงเรียน 

- บุคลากรทุกคนไดDรับการตรวจ Antigen Test Kit หรือ 

ATK กAอนการเปQดเรียน  

 - ประเมินในชAวงแรกทุก 2 สัปดาหJ

และปรับเปล่ียนตามสถานการณJไดD 

- กำหนดใหDมีการมีการสุAมตรวจ ATK แกAบุคลากรไมAนDอย

กวAารDอยละ 10 ตAอสัปดาหJ เพ่ือประเมินสถานการณJอยAาง

ตAอเน่ือง 

2 หลักเกณฑT  

 - มีการฉีดวัคซีนอยAางนDอยรDอยละ 90 

ของบุคคลท่ีเขDามาในพ้ืนท่ี 

- ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดDรับการฉีดวัคซีน* 

ตามรายละเอียด ดังน้ี 

-  กรุงเทพฯ   รDอยละ 100  

-  นครนายก   รDอยละ 100  

-  สุพรรณบุรี  รDอยละ 100  
                                             * ข$อมูล ณ 30 กันยายน 2564 
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ที ่ หลักเกณฑN แนวทางดำเนินการ 

3 จำนวนการเขAามาปฏิบัติงาน  

ระยะ 1  < 25% ของจำนวน

ผูDปฏิบัติงานในสถานการณJปกติ 

- จำนวนการผูDเรียนท่ีเขDามาในพ้ืนท่ี ตามรายละเอียด ดังน้ี 

-  กรุงเทพฯ   รDอยละ 5.25 

-  นครนายก  รDอยละ 7.04 

-  สุพรรณบุรี  รDอยละ 3.95 

 ระยะ 2 < 50% ของจำนวน

ผูDปฏิบัติงานในสถานการณJปกติ 

- จำนวนการผูDเรียนท่ีเขDามาในพ้ืนท่ี ตามรายละเอียด ดังน้ี 

-  กรุงเทพฯ   รDอยละ 28.00 

-  นครนายก  รDอยละ 33.22 

-  สุพรรณบุรี  รDอยละ 29.93 

 ระยะ 3 < ตามท่ีภาครัฐกำหนด -  จำนวนการผูDเรียนท่ีเขDามาในพ้ืนท่ี โดยมีจำนวนนักเรียน

ท่ีเขDาเรียนแบบ On-site ท้ัง 3 จังหวัด ไมAเกินรDอยละ 75 

หรือตามมาตรการท่ีแตAละจังหวัดกำหนด  

 

4 การจัดการเรียนการสอน  

พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขDมงวด ไมAเกิน

กลุAมละ 25 คน 

- แบAงนักเรียนเป6นกลุAมยAอย 2 กลุAม กลุAมละ 13-15 คน ตAอ

หDองเรียน โดยกลุAมท่ี 1 มาเรียนวันจันทรJและอังคาร กลุAมท่ี 

2 มาเรียนวันพฤหัสและศุกรJ  

5 นโยบายและเง่ือนไขการเป[ดสถานท่ี  

- คัดกรองเบ้ืองตDน - คัดกรองตามมาตรฐาน ไดDแกA จัดพรมเช็ดเทDาและน้ำยา

ฆAาเช้ือใหDย่ำและฉีดรองเทDา วัดอุณหภูมิ และจัดจุดลDางมือ

ดDวยเจลแอลกอฮอลJ 

- เวDนระยะหAาง 1-2 เมตร ใชDภาชนะ

แยก/เฝ�าระวัง 

- จัดโต�ะ เกDาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหDมีการเวDนระยะหAางระหวAาง

บุคคล อยAางนDอย 1 - 2 เมตร 

- มีอุปกรณJเคร่ืองใชDสAวนตัวเฉพาะบุคคล 

- งานอนามัยส่ิงแวดลDอม - ลDางมือดDวยสบูAและน้ำทุก 1 ช่ัวโมง ทำความสะอาดดDวย

เจลแอลกอฮอลJ การใชDหนDากากอนามัย 

- สถานท่ีหDองเรียน - จัดโต�ะ เกDาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหDมีการเวDนระยะหAางระหวAาง

บุคคล อยAางนDอย 1 - 2 เมตร 
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ที ่ หลักเกณฑN แนวทางดำเนินการ 

อ่ืนๆ - เหล่ือมเวลาทานอาหาร - กำหนดท่ีน่ังรับประทานอาหาร ระหวAางบุคคล อยAางนDอย 

1 - 2 เมตร 

- จำกัดจำนวนผูDใชDงานและเหล่ือมเวลาในการรับประทาน

อาหาร 

- มีความพรDอมในการตรวจโรคดDวย 

ATK สัปดาหJละ 1 คร้ัง 

- สุAมตรวจ ATK บุคลากรไมAนDอยกวAารDอยละ 10 ตAอ

สัปดาหJ 

 

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School 

 

ที ่ หลักเกณฑN แนวทางดำเนินการ 

1 สถานศึกษาประเมินความพรDอมเปQด

เรียนผAาน TSC+ และรายงานการ

ติดตามการประเมินผลผAาน 

MOECOVID 

- ผAานการประเมิน และมีการวางแผนจัดทำรายงานการ

ติดตามประเมินผลผAาน MOECOVID 

2 ทำกิจกรรมรAวมกันในรูปแบบ Small 

Bubble สำคัญมากในกลุAมโรงเรียน

พ้ืนท่ีสีแดง แดงเขDม 

- แบAงนักเรียนเป6นกลุAมยAอย 2 กลุAม กลุAมละ 13-15 คน   

ตAอหDองเรียน โดยกลุAมที่ 1 มาเรียนวันจันทรJและอังคาร 

กลุAมท่ี 2 มาเรียนวันพฤหัสและศุกรJ  

3 จัดระบบการใหDบริการอาหารตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 

- พนักงานปรุงประกอบอาหารและผูDสัมผัสอาหารทุกคน

ตDองเขDารับการประเมินดDวย “แบบตรวจมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร” 

- นำหลัก 5 ประการ สูAอาหารปลอดภัย ตามคำแนะนำของ

องคJการอนามัยโลก มาใชDในการปฏิบัติงาน 

- การผลิตและขนสAงอาหาร การบริการอาหาร และการทำ

ความสะอาดภาชนะ ตDองเป6นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- นักการอาหาร และนักโภชนาการ ตรวจรับอาหารใหD

เป6นไปตามขDอกำหนด 

- กำหนดท่ีน่ังรับประทานอาหาร ระหวAางบุคคล อยAางนDอย 

1 - 2 เมตร 

- จำกัดจำนวนผูDใชDงานและเหล่ือมเวลาในการรับประทาน

อาหาร 
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ที ่ หลักเกณฑN แนวทางดำเนินการ 

4 จัดการดDานอนามัยส่ิงแวดลDอมใหDไดD

ตามเกณฑJมาตรฐาน ไดDแกA การระบาย

อากาศภายในอาคาร การทำความ

สะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ

การจัดการขยะ 

- สวมหนDากากอนามัยทุกคร้ัง 

- ทำความสะอาดมือดDวยเจลแอลกอฮอลJ และลDางมือดDวย

สบูAและน้ำทุก 1 ช่ัวโมง ตลอดจนลDางมือกAอนรับประทาน

อาหาร หลังใชDหDองน้ำ และหลีกเล่ียงการใชDมือสัมผัส 

ใบหนDา ตาปาก จมูก โดยไมAจำเป6น  

- ใหDรักษาระยะหAาง การน่ังเรียน น่ังรับประทาน อาหาร 

เลAนกับเพ่ือน อยAางนDอย 1 เมตร 

 

 

5 จัดใหDมี School Isolation แผนเผชิญ

เหตุ และมีการชักซDอมหากพบผูDติดเช้ือ

อยAางเครAงครัด 

 

 

- มีการจัดทำ School Isolation แผนเผชิญเหตุ ท่ีผAานการ

ตรวจสอบโดยผูDเช่ียวชาญ 

6 ควบคุมดูแลการเดินทางจากบDานไป

โรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-สAง

นักเรียน รถสAวนบุคคล และพาหนะ

โดยสารสาธารณะ (สำหรับโรงเรียนไป-

กลับ) 

 

 

- ใหDความรูD สรDางความเขDาใจ เพ่ือสAงเสริมใหDเกิดพฤติกรรม

การใสAหนDากากอนามัยขณะน่ังรถ หรือการเดินทางไปในท่ี

สาธารรณะตAาง ๆ 

7 จัดใหDมี School Pass สำหรับนักเรียน 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึง

ประกอบดDวยขDอมูล ผลการประเมิน 

TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วันและ

หรือประวัติการรับวัคซีน ตาม

มาตรการของกระทวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหDเกิดความ

ปลอดภัยเม่ือเขDา-ออกโรงเรียน 

 

 

- บุคลากรทุกคนไดDรับการตรวจ Antigen Test Kit หรือ 

ATK กAอนการเปQดเรียน  

- กำหนดใหDมีการมีการสุAมตรวจบุคลากรไมAนDอยกวAารDอยละ 

10 ตAอสัปดาหJ เพ่ือประเมินสถานการณJอยAางตAอเน่ือง 
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มาตรการเตรียมความพร#อมก]อนเริ่มเป^ดเรียน 

 

 1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยJการศึกษานอกที่ต้ัง

นครนายก ไดDทำการประเมินความพรDอมกAอนการเปQดการสอน On-site ตามขDอกำหนดของกรมอนามัย  

Thai Stop Covid Plus และไดDรับใบประกาศนียบัตรรับรองวAา เป6นสถานประกอบการประเภทสถานศึกษา ท่ี

สะอาดปลอดภัย ป�องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตร Thai Stop Covid Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตร Thai Stop Covid Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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ประกาศนียบัตร Thai Stop Covid Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

ศูนยJการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก 

 

2. มีการจัดทำแบบสำรวจความตDองการการเปQดเรียนจากผู Dปกครอง และจัดประชุมเพื ่อแจDง 

แนวปฏิบัติในการเปQดเรียนใหDบุคลากร ผูDปกครองและผูDท่ีมีสAวนเก่ียวขDองทราบ  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดDรับการฉีดวัคซีนป�องกันการแพรAระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

 

สถานท่ี จำนวนบุคลากรท้ังหมด 
บุคลากรไดAรับวัคซีนเข็มท่ี 2 

จำนวน รAอยละ 

กรุงเทพฯ 161 161 100 

นครนายก 85 * 85 100 

สุพรรณบุรี 71 * 71 100 

    * รวมนักศึกษาฝfกประสบการณJวิชาชีพ 

 

4. บุคลากรทุกคนไดDรับการตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK กAอนการเปQดเรียน และกำหนดใหDมี

การมีการสุAมตรวจไมAนDอยกวAารDอยละ 10 ตAอสัปดาหJ  

 - หากผลตรวจเป6นลบ ( - ) ใหDสามารถมาปฏิบัติงานแบบ On-site ไดD 

 - หากผลตรวจเป6นลบ ( + ) ตDองรับการตรวจ RT-PCR และปฏิบัติตามมาตรการของ

กระทรวงสาธารณสุขตAอไป 

5. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูDปกครอง ประเมินความเสี่ยงของตนเองอยAางสม่ำเสมอผAาน 

Thai Save Thai (TST) 

 

มาตรการคัดกรองเบื้องต#น   

 

1. กำหนดใหDผูDปกครองรับ-สAงนักเรียนตามจุดที่กำหนดเทAานั้น เพื่อใหDการคัดกรองเป6นไปอยAางมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีการตรวจคัดกรอง ณ จุดรับ-สAง ดังน้ี 
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 2.1 วัดไขD โดยกรณีพบวAานักเรียนและบุคลากรที่มีอาการไขD ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย

หอบ จะใหDหยุดเรียนหรือหยุดงานเพื่อไปพบแพทยJและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยAาง

เครAงครัด  

 2.2 กำหนดใหDทุกคนสวมหนDากากอนามัยหรือหนDากากผDาตลอดเวลา  

 2.3 จัดจุดลDางมือดDวยเจลแอลกอฮอลJ  

 2.4 จัดพรมเช็ดเทDาและน้ำยาฆAาเช้ือใหDย่ำและฉีดรองเทDากAอนเขDาพ้ืนท่ี 
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แผนการจัดการระยะห]างทางสังคมระหว]างเป^ดเรียน 

 

1. กำหนดจัดกลุAมนักเรียนเพื่อลดความแออัดในการเขDาใชDพื ้นที่อาคารเรียน โดยแบAงนักเรียนท่ี

ผูDปกครองประสงคJใหDเขDาเรียนในรูปแบบ On-site ออกเป6น 2 กลุAม ดังน้ี  

  กลุAมที่ 1 เรียนในรูปแบบ On-site ในทุกวันจันทรJและวันอังคาร เวลา 07.00 น. - 15.30 น. 

สAวนในวันพฤหัสบดีและวันศุกรJ เรียนในรูปแบบ Online โดยรับชมการถAายทอดการจัดการเรียนการสอนผAาน

โปรแกรม Microsoft Teams 

  กลุAมท่ี 2 เรียนในรูปแบบ On-site ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกรJ เวลา 07.00 น. - 15.30 น. 

สAวนในวันจันทรJและอังคาร เรียนในรูปแบบ Online โดยรับชมการถAายทอดการจัดการเรียนการสอนผAาน

โปรแกรม Microsoft Teams 

    ซ่ึงทุกวันพุธทางโรงเรียนฯ มีการปQดโรงเรียนเพ่ือทำความสะอาดท้ังโรงเรียน  

 

    ทั้งนี้ นักเรียนที่ผูDปกครองไมAประสงคJเรียนในรูปแบบ On-site ทางโรงเรียนจะมีการถAายทอดการ

จัดการเรียนการสอนผAานโปรแกรม Microsoft Teams  

 

 2. ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนจำนวน 7 คาบเรียนตAอวัน คาบละ 45 นาที ในระหวAาง

คาบเรียน มีการทำความสะอาดพ้ืนท่ีสAวนตัวของนักเรียนทุกคร้ังดDวยแอลกอฮอลJเพ่ือฆAาเช้ือโรค   

 3. ชAวงเวลาพักเพื่อดื่มนม รับประทานอาหารกลางวันและรับประทานของวAาง มีการจัดเหลื่อมเวลา

ระหวAางสองระดับช้ัน โดยมีการทำความสะอาดหลังการใชDงานทันที 

 4. โรงเรียนฯ งดใชDพ้ืนท่ีสAวนรวมบางในบางจุด ไดDแกA สนามเด็กเลAน หDองสมุด สนามทราย 

 5. บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการสุขอนามัยสAวนบุคคลอยAางเขDมขน ดังน้ี 

  - Distancing เวDนระยะหAางระหวAางบุคคลอยAางนDอย 1-2 เมตร 

  - Mask wearing สวมหนDากากผDาหรือหนDากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยูAโรงเรียน 

  - Hand washing ลDางมือบAอย ๆ ดDวยสบูAและน้ำ นาน 20 วินาที หรือใชDเจลแอลกอฮอลJ 

  - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิรAางกาย 

  - Reducing ลดการแออัด ลดการรวมกลุAมคนจำนวนมาก ไมAเขDาไปในพ้ืนท่ีเส่ียง 

  - Cleaning ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสรAวม 

 

 โรงเรียนวางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site โดยแบAงเป6น 4 ระยะ รายละเอียดดังน้ี 
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ระยะท่ี 1 ระหวAางวันท่ี 4 – 15 ตุลาคม 2564 (อาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนกับเง่ือนไขของแตAละจังหวัด) 

สถานท่ี ระดับช้ัน จำนวนหAอง 
จำนวนเด็ก

ท้ังหมด 

จำนวนเด็ก

สูงสุดท่ีเขAาเรียน 

On-site ตjอวัน 

คิดเปkนรAอยละ

ของนักเรียน

ท้ังหมด 

กรุงเทพฯ 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 2 57 29 

รDอยละ 5.25 ประถมศึกษาปWท่ี 6 2 64 23 

รวม 4 103 52 

นครนายก 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 27 14 

รDอยละ 7.04 ประถมศึกษาปWท่ี 6 1 25 13 

รวม 2 52 27 

สุพรรณบุรี  

ประถมศึกษาปWท่ี 4 1 7 7 

รDอยละ 3.95 ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 5 5 

รวม 2 12 12 

 

ระยะท่ี 2 ระหวAางวันท่ี 18 – 29 ตุลาคม 2564 (อาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนกับเง่ือนไขของแตAละจังหวัด) 

สถานท่ี ระดับช้ัน จำนวนหAอง 
จำนวนเด็ก

ท้ังหมด 

จำนวนเด็ก

สูงสุดท่ีเขAาเรียน 

On Site ตjอวัน 

คิดเปkนรAอยละ

ของนักเรียน

ท้ังหมด 

กรุงเทพฯ 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 2 57 29 

รDอยละ 28.00 

ประถมศึกษาปWท่ี 6 2 64 23 

อนุบาล 1 6 142 71 

อนุบาล 2 7 158 79 

อนุบาล 3 5 134 67 

รวม 22 555 269 

นครนายก 

ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 27 14 

รDอยละ 33.22 

ประถมศึกษาปWท่ี 6 1 25 13 

อนุบาล 1 2 34 17 

อนุบาล 2 4 63 32 

อนุบาล 3 3 50 25 

รวม 11 199 101 

สุพรรณบุรี  

ประถมศึกษาปWท่ี 4 1 7 7 

รDอยละ 29.93 ประถมศึกษาปWท่ี 5 1 5 5 

อนุบาล 1 2 40 20 
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สถานท่ี ระดับช้ัน จำนวนหAอง 
จำนวนเด็ก

ท้ังหมด 

จำนวนเด็ก

สูงสุดท่ีเขAาเรียน 

On Site ตjอวัน 

คิดเปkนรAอยละ

ของนักเรียน

ท้ังหมด 

อนุบาล 2 2 51 26 

อนุบาล 3 3 65 33 

รวม 9 168 91 

 

ระยะท่ี 3 ระหวAางวันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  (อาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนกับเง่ือนไขของแตAละจังหวัด) 

โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีเขDาเรียนแบบ On-site ไมAเกินรDอยละ 75 

 

ระยะท่ี 4 ระหวAางวันท่ี 15 – 26 พฤศจิกายน 2564  (อาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนกับเง่ือนไขของแตAละจังหวัด) 

โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีเขDาเรียนแบบ On-site รDอยละ 100 

 

มาตรการด#านการบริการอาหาร 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มีการจัดบริการอาหารโดยมีหนAวยงานดDานอาหารและโภชนาการทำหนDาท่ี

ในการจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารวAางใหDแกAนักเรียน การปรุงประกอบอาหารผลิตมาจาก

หนAวยงานคือ โครงการอาหารกลางวัน 1  (ครัวสวนดุสิต) และศูนยJฝfกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียน 

การเรือน ซ่ึงมีระบบและมาตรฐานดDานการสุขาภิบาลอาหาร และแนวทางดำเนินงานดังน้ี 

1. พนักงานปรุงประกอบอาหารและผูDสัมผัสอาหารทุกคนตDองเขDารับการประเมินดDวย “แบบตรวจ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร” จำนวน 75 ขDอ โดยกรมอนามัย อยAางเครAงครัด แบบตรวจ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแบAงออกเป6น 5 หมวด ดังน้ี  

  หมวดท่ี 1 สถานท่ีบริโภคอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร  จำนวน 35 ขDอ  

  หมวดท่ี 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือ ปรุง การเก็บรักษาอาหาร จำนวน 22 ขDอ  

  หมวดท่ี 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณJ และเคร่ืองใชDอ่ืนๆ จำนวน 11 ขDอ   

  หมวดท่ี 4 สุขลักษณะสAวนบุคคลของผูDดูแลและผูDสัมผัสอาหาร จำนวน 6 ขDอ  

  หมวดท่ี 5 การเฝ�าระวังทางสุขาภิบาล จำนวน 1 ขDอ   

 2. แนวทางการปรุงประกอบอาหารใหDปลอดภัย  

  งานอาหารและโภชนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำหลัก 5 ประการ สูAอาหารปลอดภัย 

ตามคำแนะนำขององคJการอนามัยโลก มาใชDในการปฏิบัติงานดังน้ี  

2.1 รักษาความสะอาด 

   - ลDางมือทุกคร้ังกAอนรับประทานอาหาร และในระหวAางการเตรียมอาหาร 

   - ลDางมือทุกคร้ังหลังเขDาหDองน้ำ 

   - ทำความสะอาดและฆAาเช้ือพ้ืนผิวและอุปกรณJท่ีใชDในการประกอบอาหาร 
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   - ดูแลสถานท่ีประกอบอาหารและอาหารใหDปลอดจากแมลงและสัตวJตAางๆ 

  2.2 แยกอาหารท่ีปรุงสุกแลDวออกจากอาหารสด 

   - แยกเน้ือสดออกจากอาหารประเภทอ่ืน  

   - แยกอุปกรณJและภาชนะประกอบอาหาร เชAน มีดและเขียงในการเตรียมอาหารสด 

   - เก็บอาหารในภาชนะที่มีการปQดผนึก ไมAใหDอาหารที่ปรุงสุกแลDวกับอาหารสดอยูA

รวมกัน 

 2.3 ปรุงอาหารใหDสุกท่ัวถึง 

   - ปรุงอาหารใหDสุกท่ัวถึง โดยเฉพาะอาหารประเภทเน้ือ เน้ือไกA ไขA และอาหารทะเล 

   - การปรุงอาหารประเภทน้ำแกงและสตู จะตDองตDมใหDเดือดและใชDอุณหภูมิไมAต่ำกวAา 

70 องศาเซลเซียส เน้ือและเน้ือไกAจะตDองแนAใจวAาของเหลวจากเน้ือสัตวJใส ไมAเป6นสีชมพู 

   - เวลาอุAนอาหารท่ีปรุงแลDว จะตDองอุAนและคนใหDอาหารไดDรับความรDอนท่ัวถึง 

  2.4 เก็บอาหารในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

   - ไมAท้ิงอาหารท่ีปรุงสุกแลDวไวD ณ อุณหภูมิหDองเกินกวAา 2 ช่ัวโมง 

   - เก็บอาหารที่ปรุงแลDวและอาหารที่เนAาเสียงAายไวDในตูDเย็น (อุณหภูมิต่ำกวAา 5 องศา

เซลเซียส) 

   - อาหารที่ปรุงแลDวจะตDองนำไปอุAน (ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป) กAอนนำมา

รับประทาน 

   - ไมAเก็บอาหารไวDนานจนเกินไป ถึงแมDวAาจะเก็บในตูDเย็น 

   - ไมAละลายอาหารแชAแข็งท่ีอุณหภูมิหDอง 

  2.5 ใชDน้ำและวัตถุดิบท่ีปลอดภัยในการปรุงอาหาร 

   - ใชDน้ำสะอาดในการปรุงอาหาร/ทำใหDน้ำสะอาดกAอนนำปรุงอาหาร 

   - เลือกใชDเฉพาะวัตถุดิบท่ีสด 

   - เลือกใชDวัตถุดิบท่ีผAานข้ันตอนฆAาเช้ือโรคมาแลDว เชAน นมพาสเจอไรซJ 

   - ลDางผักและผลไมDใหDสะอาด โดยเฉพาะผักและผลไมDท่ีตDองรับประทานสดๆ 

   - ไมAนำวัตถุดิบท่ีหมดอายุแลDวมาใชDในการปรุงอาหาร 

 3. ข้ันตอนการจัดและบริการอาหาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

  3.1 ฝ¥ายผลิตอาหาร (โครงการอาหารกลางวัน และศูนยJปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียน

การเรือน) ทำหนDาที่ในการผลิตอาหารที่เป6นไปตามขDอกำหนดของงานดDานอาหารและโภชนาการ โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ นำตDองอาหารที่ปรุงสุกแลDว นำสAงที่หDองเตรียมอาหารของโรงเรียน ทั้งน้ี กระบวนการผลิต 

การขนสAง ตDองเป6นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

  3.2 นักการอาหาร และนักโภชนาการ ทำหนDาที ่ในการตรวจรับอาหาร ใหDเป6นไปตาม

ขDอกำหนดท้ังในดDานคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหาร และระยะเวลา  

  3.3 สำหรับการบริการอาหารใหDแกAนักเรียน มีการบริการ 2 กลุAม ดังน้ี  
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   - เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักการอาหาร และนักโภชนาการ จัดอาหารลงใน

กลAองอาหาร ตรวจสอบความถูกตDองของอาหาร ปQดฝากลAอง จัดกลAองลงรถอาหาร พรDอมที่จะใหDพี่เลี้ยงนำไป

บริการแกAนักเรียนในลำดับตAอไป  

   - เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 1-6 รับอาหารที่จัดเตรียมใสAจานที่หAอหุDม

ดDวยพลาสติกหAออาหาร โดยเด็กนักเรียนตDองยืนเวDนระยะหAางในการเขDารับบริการอาหารอยAางนDอย 1-2 เมตร 

น่ังรับประทานอาหารท่ีโต�ะโดยเวDนระยะหAาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. การเก็บภาชนะ อุปกรณJในการรับประทานอาหาร นักเรียนที่รับประทานอาหารเสร็จแลDวทุกคน

ตDองนำภาชนะและอุปกรณJในการรับประทานไปวางไวD ณ จุดวางภาชนะที่กำหนดไวD พี่เลี้ยงจะทำหนDาที่ในการ

เช็ดและทำความสะอาดโต�ะ เกDาอ้ี และบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหารตามมาตรฐานท่ีกำหนดไวD 

 5. การลDางและทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณJในการรับประทานอาหาร ใชDการลDางโดยผAานระบบ

เคร่ืองลDางจาน โดยมีข้ันตอนการทำความสะอาดภาชนะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
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ข้ันตอนการเตรียมอาหาร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการจัดบริการอาหาร 
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ข้ันตอนการเก็บภาชนะรับประทานอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการด#านอนามัย อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล#อม 

 

 1. มาตรการดDานสุขลักษณะ  

  - สวมหนDากากอนามัยทุกคร้ัง 

 - ทำความสะอาดมือดDวยเจลแอลกอฮอลJ และลDางมือดDวยสบูAและน้ำทุก 1 ชั่วโมง ตลอดจน

ลDางมือกAอนรับประทานอาหาร หลังใชDหDองน้ำ และหลีกเลี่ยงการใชDมือสัมผัส ใบหนDา ตาปาก จมูก โดยไมA

จำเป6น  

  - มีอุปกรณJเคร่ืองใชDสAวนตัวเฉพาะบุคคล อาทิ ผDาเช็ดหนDา ผDาเช็ดตัว แปรงสีฟ¦น  

 - ใหDรักษาระยะหAาง การน่ังเรียน น่ังรับประทาน อาหาร เลAนกับเพ่ือน อยAางนDอย 1 เมตร 

 2. มาตรการสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

 2.1 มาตรการในภาพรวม 

  - ตรวจสอบสถานที่ ซAอมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด อาคารเรียน หDองเรียน ตูD โต�ะ เกDาอ้ี 

อุปกรณJการเรียนการสอน อุปกรณJกีฬาเครื่องเด็กเลAน หDองน้ำ หDองครัวและอุปกรณJ โรงอาหาร สถานท่ี

รับประทานอาหาร และอ่ืน ๆ ท่ีครู นักเรียน อยูAรAวมกันและมีพ้ืนท่ีสัมผัส 

  - ตรวจสอบอAางลDางมือใหDมีเพียงพอ อยูAในสภาพดี พรDอมใชDงานรวมถึงสบูAลDางมือที่เพียงพอ 

ทำสัญลักษณJเพื่อเวDนระยะหAางระหวAางบุคคล อาทิ จุดตรวจวัดไขDกAอนเขDาโรงเรียน แถวรับอาหารกลางวัน  

จุดลDางมือ เป6นตDน 
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  - จัดสถานที่เพื่อเวDนระยะหAางระหวAางบุคคล อาทิ การเขDาแถวการเขDาคิว การจัดที่นั่งเรียน 

การจัดท่ีน่ังรับประทานอาหาร ตามมาตรการเวDนระยะหAางทางกายภาพ (Physical distancing) 

 2.2 หDองเรียน สถานที่สำหรับการจัดการเรียนสอน หDองปฏิบัติการตAาง ๆ ภายในสถานศึกษา หDอง

ประชุม หDองพักครู โรงยิม โรงอาหาร หDองสมุด หDองสDวม เป6นตDน ใหDดำเนินการตามหลักปฏิบัติการป�องกันการ

แพรAระบาดของโรคโควิด-19 อยAางเครAงครัด ไดDแกA  

  - จัดโต�ะ เกDาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหDมีการเวDนระยะหAางระหวAางบุคคล อยAางนDอย 1 - 2 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - จัดใหDมีการระบายอากาศที่ดีใหDอากาศถAายเท โดยเปQดระบายอากาศทุก 1 ชั่วโมง และการ

ใชDเคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือลดการเติบโตและกำจัดแบคทีเรีย เช้ือโรค ไวรัส และเช้ือรา 

  - ทำความสะอาดโต�ะ เกDาอ้ี อุปกรณJการเรียนทุกคร้ัง จุดสัมผัสเส่ียง กAอน-หลังใชDงาน  

  - จัดใหDมีเจลแอลกอฮอลJใชDทำความสะอาดมือ  

2.2 หDองอาหาร  

  - จัดบริการอาหาร เนDนป�องกันการปนเป¨©อนของเชื้อโรค อาทิ อาหารปรุงสำเร็จสุกใหมAทุก

คร้ัง 

  - จัดท่ีน่ังในการรับประทานอาหาร โดยเวDนระยะหAาง อยAางนDอย 1 - 2 เมตร 

  - จัดใหDมีท่ีลDางมือ และเจลแอลกอฮอลJใชDทำความสะอาดมือ  

  - จำกัดจำนวนผูDใชDงานและเหล่ือมเวลาในการรับประทานอาหาร 

2.3 หDองน้ำ 

  - คอยดูแลการใชDหDองน้ำ ท้ังในชAวงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ใหDสลับกันใชDหDองน้ำโดยรอ

คิวและจุดเวDนระยะหAาง 1 เมตร 
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  - เวDนระยะหAางในการลDางมือ 

  - จัดใหDมีสบูAใชDทำความสะอาดมือ  

  - หลีกเล่ียงการรวมกลุAม และเวDนระยะหAางในการแปรงฟ¦น เพ่ือป�องกันการแพรAกระจายของ

น้ำลายละอองน้ำ หรือเช้ือโรคสูAผูDอ่ืนตามข้ันตอนการแปรงฟ¦น  

  2.4 หDองนอนเด็กเล็ก  

  - ทำความสะอาดเครื่องนอน และผDากันเป¨©อนทุกวัน อุปกรณJของใชDของเลAน ตู Dเก็บของ 

สAวนบุคคล และจุดสัมผัสเส่ียงรAวม เป6นประจำทุกวัน  

  - จัดใหDมีพื ้นที่สำหรับการเรียนรูDของเด็กรายบุคคลยึดหลักเวDนระยะหAางระหวAางบุคคล  

อยAางนDอย 1 -2 เมตร  

  - มีและใชDของใชDสAวนตัว เนDนไมAใชDของใชDรAวมกัน  

   - มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถAายเทสะดวก  

 3. มาตรการดDานการทำความสะอาด 

 3.1 จัดใหDมีการเตรียมอุปกรณJการทําความสะอาดอยAางเพียงพอ ไดDแกA น้ำยาทําความสะอาดหรือ

น้ำยาฟอกขาว อุปกรณJการตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไมDถูพื้น ผDาเช็ดทําความสะอาด อุปกรณJ ป�องกันอันตรายสAวน

บุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือ หนDากากผDา  

3.2 เลือกใชDผลิตภัณฑJทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีเหมาะสม 

  - กรณีส่ิงของอุปกรณJเคร่ืองใชD ใชDแอลกอฮอลJ 70% ในการเช็ดทําความสะอาด 

  - กรณีเป6นพื้นที่ขนาดใหญA อาทิ พื้นหDอง แนะนําใหDใชDผลิตภัณฑJที่มีสAวนผสมของ โซเดียม       

ไฮโปคลอไรทJ 0.1% (น้ำยาซักผDาขาว) 

  - ตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำยาทําความสะอาดบนฉลากขDางขวดผลิตภัณฑJวันหมดอายุ 

รวมถึงพิจารณาการเลือกใชDน้ำยา ข้ึนอยูAกับชนิดพ้ืนผิววัสดุ อาทิ โลหะ หนัง พลาสติก 

3.3 มีการส่ือสารใหDความรูDข้ันตอนการทําความสะอาดท่ีถูกตDองเหมาะสม รวมท้ังแนะนําสุขอนามัยใน

การดูแลตนเองกับผูDปฏิบัติงาน 

  - ลDางมือดDวยสบูAและน้ำ กAอน – หลัง ทําความสะอาดทุกคร้ัง 

  - สวมอุปกรณJป�องกันตัวเองทุกคร้ัง เม่ือตDองทําความสะอาดและฆAาเช้ือ 

  - เปQดประตู หนDาตAาง ขณะทําความสะอาด เพ่ือใหDมีการระบายอากาศ 

  - หากพ้ืนผิวสกปรก ควรทําความสะอาดเบ้ืองตDนกAอน อาทิ นําผDาชุบน้ำเช็ดบริเวณท่ีมีฝุ¥น

หรือคราบสกปรก กAอนท่ีจะใชDน้ำยาทําความสะอาดเพ่ือฆAาเช้ือ 

3.4 การทำความสะอาดจะเนDนบริเวณที่มีการสัมผัสหรือใชDงานรAวมกันบAอย ๆ อาทิ ลูกบิดประตู รีโมท

คอนโทรล ปุ¥มกดลิฟทJ เช็ดเนDนบริเวณที่ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่ผนัง ซอกประตูซึ่งเป6นพื้นผิวขนาด

เล็กโดยนํา ผDาสําหรับเช็ดทําความสะอาดชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไวDเช็ดทําความสะอาดและฆAาเชื้อ ทุก 2 

ช่ัวโมง และมีการอบโอโซนหรือพAนยาฆAาเช้ือหDองเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน 
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3.5 กำจัดขยะอยAางถูกวิธีทุกวัน อาทิ แยกขยะติดเช้ือใหDชัดเจน 

 

แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

จากสถานการณJการแพรAระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย 

ดังนั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศไดDจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณJการแพรAระบาดของโรคโควิด 19 ข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงคJ  

1. เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมพรDอม การป�องกัน ควบคุมโรค และตอบโตDภาวะฉุกเฉินของ

โรงเรียน  

2. เพื่อกำหนดบทบาทหนDาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพรDอม การป�องกัน 

ควบคุมโรค และตอบโตDภาวะฉุกเฉิน 

3. เพื่อใหDการประสานงานระหวAางบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเตรียมความพรDอม 

การป�องกัน ควบคุมโรค และตอบโตDภาวะฉุกเฉินเป6นไปอยAางราบร่ืน  

4. เพื่อสรDางความเขDาใจ และมั่นใจในการเตรียมความพรDอม การป�องกัน ควบคุมโรค และตอบโตD

ภาวะฉุกเฉิน ใหDกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน  
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แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณTการแพรjระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน มีดังน้ี 

สถานการณ( หลักฐาน /  

แนวทางการยืนยัน 

การดำเนินการ / แนวทางปฏิบัต ิ

นักเรียน/ผู@ปกครอง โรงเรียน 

1. พบนักเรียน หรือ

บุคลากรในโรงเรียนมี

อาการมีไข: ร;วมกับอาการ

ระบบทางเดินหายใจอย;าง

ใดอย;างหนึ่ง 

อุณหภูมิร;างกายตั้งแต; 

37.5 องศาเซลเซียส 

ขึ้นไป มีอาการไอ จาม 

มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ 

จัดนักเรียน หรือบุคลากรอยู;ใน

พื้นที่แยกส;วน  
• กรณีนักเรียน ให:แจ:ง

ผู:ปกครองมารับและ

หยุดมาโรงเรียนจนกว;า

จะหายเปTนปกต ิ

• กรณีบุคลากร ให:หยุด

งานจนกว;าจะหายเปTน

ปกต ิและจัดบุคลากร

ปฏิบัติหน:าที่ทดแทน 

 

 

 

2. มีนักเรียน หรือบุคลากร

เปTนผู:ปWวยยืนยนัโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

มีผลตรวจทาง

ห:องปฎิบัติการพบว;า

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ผล RT-PCR 

หรือ ATK) 

• เข:ารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของแพทยhอย;างเคร;งครัด 

• แจ:งโรงเรียนให:รับทราบเพื่อ

ดำเนินการตามแนวทางที่

กำหนด 

• แจ:งคณะกรรมการ

ควบคุมโรคและ 

หน;วยงานต:นสังกัดให:

รับทราบ 

• ให:ปiดห:องเรียนที่พบ

ผู:ปWวยเปTนเวลา 3 วัน 

เพื่อทำความสะอาด 

• สื่อสารให:ผู:ที่เกี่ยวข:อง

เข:าใจความเสี่ยงแต;ละ

ระดับ (High risk 

contact/ Low risk 

contact/ ผู:ใกล:ชิด) 

และแนวปฏิบัติตัวที่

ถูกต:อง 
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สถานการณ( หลักฐาน /  

แนวทางการยืนยัน 

การดำเนินการ / แนวทางปฏิบัต ิ

นักเรียน/ผู@ปกครอง โรงเรียน 

3. นักเรียน หรือบุคลากร

เปTนผู:สัมผัสที่มีความเสี่ยง

ติดเชื้อสูง (High risk 

contact) 

นักเรียน หรือบุคลากร

สัมผัสใกล:ชิดกับผู:ปWวย

ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ตามข:อใดข:อหนึ่ง 

ได:แก; 

• อยู;อาศัยร;วมบ:าน 

หรืออยู;ใน

ห:องเรียนเดียวกัน 

• มีการคลุกคล/ี

พูดคุยกับผู:ปWวยฯ 

ในระยะ 1 เมตร 

นานกว;า 5 นาที

หรือถูกไอ จาม รด 

จากผู:ปWวยฯ โดย 

ไม;มีการปyองกัน 

อาท ิไม;สวม

หน:ากากอนามัย 

 

 

• เข:ารับการตรวจทาง

ห:องปฎิบัติการ เพื่อวินิจฉัย

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ระหว;างรอผลให:กัก

ตัวที่บ:าน 

• สังเกตอาการที่บ:านอย;าง

น:อย 14 วัน หากพบอาการ

ผิดปกติ ให:ไปพบแพทยhเพื่อ

ตรวจวินิจฉัย ระหว;างรอผล

ให:กักตัวที่บ:าน 

• แจ:งโรงเรียนให:รับทราบเพื่อ

ดำเนินการตามแนวทางที่

กำหนด 

• ตรวจหาเชื้อเมื่อกักตัวครบ 

14 วัน 

• ให:ปiดห:องเรียนที่พบผู:

สัมผัสทีม่ีความเสี่ยงติด

เชื้อสูงเปTนเวลา 3 วัน 

เพื่อทำความสะอาด 

• สื่อสารให:ผู:ที่เกี่ยวข:อง

เข:าใจความเสี่ยงแต;ละ

ระดับ (High risk 

contact/ Low risk 

contact/ ผู:ใกล:ชิด) 

และแนวปฏิบัติตัวที่

ถูกต:อง 

4. นักเรียน หรือบุคลากร

เปTนผู:สัมผัสที่มีความเสี่ยง

ติดเชื้อต่ำ (Low risk 

contact) 

นักเรียน หรือบุคลากร

ทำกิจกรรมอื่น ๆ 

ร;วมกับผู:ปWวยฯ 

แต;ไม;เข:าเกณฑhความ 

เสี่ยงสูง 

• หยุดเรียน/ปฏิบัติงาน เพื่อ

สังเกตอาการที่บ:านอย;าง

น:อย 14 วัน หากพบอาการ

ผิดปกติ ให:ไปพบแพทยhเพื่อ

ตรวจวินิจฉัย ระหว;างรอผล

ให:กักตัวที่บ:าน 

• ตรวจหาเชื้อก;อนกลับมา

เรียน/ปฏิบัติงาน 

 

 

• ให:ปiดห:องเรียนที่พบผู:

สัมผัสที่มีความเสี่ยงติด

เชื้อต่ำเปTนเวลา 3 วัน 

เพื่อทำความสะอาด 

• สื่อสารให:ผู:ที่เกี่ยวข:อง

เข:าใจความเสี่ยงแต;ละ

ระดับ (High risk 

contact/ Low risk 

contact/ ผู:ใกล:ชิด) 

และแนวปฏิบัติตัวที่

ถูกต:อง 
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สถานการณ( หลักฐาน /  

แนวทางการยืนยัน 

การดำเนินการ / แนวทางปฏิบัต ิ

นักเรียน/ผู@ปกครอง โรงเรียน 

5. นักเรียน หรือบุคลากร

เปTนผู:ใกล:ชิด 

5.1 ผู:ใกล:ชิดกับผู:

สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 

จัดว;า มีความเสี่ยงตำ่ 

5.2 ผู:ใกล:ชิดกับผู:

สัมผัสที่มีความเสี่ยงตำ่ 

จัดว;า ไม;มีความ 

เสี่ยง 

ให:สังเกตอาการเปTนเวลา 14 วัน 

โดยไม;จำเปTนต:องหยุดเรียน 

 

• ดำเนินกิจกรรมตามปกติ 

โดยปฏิบัติตามมาตรการ

และวิธีการปฏิบัติเพื่อ

ยับยั้งการแพร;ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) 

อย;างเคร;งครัด 

• สื่อสารให:ผู:ที่เกี่ยวข:อง

เข:าใจความเสี่ยงแต;ละ

ระดับ (High risk 

contact/ Low risk 

contact/ ผู:ใกล:ชิด) 

และแนวปฏิบัติตัวที่

ถูกต:อง 

6. นักเรียนมีอาการติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจเปTน 

กลุ;มก:อน (Cluster) ใน

ห:องเรียน 

ตรวจพบผู:ปWวยระบบ

ทางเดินหายใจใน

ห:องเรียนเดียวกัน 

ตั้งแต;  3 ราย ขึ้นไปใน

ช;วงเวลาที่ห;างกันไม;

เกิน 7 วัน 

• นักเรียนที่ปWวยให:หยุด เพื่อ

ไปพบแพทยhและรักษาตัว

จนกว;าจะหายเปTนปกติ 

• แจ:งโรงเรียนให:รับทราบเพื่อ

ดำเนินการตามแนวทางที่

กำหนด 

• หากผลยืนยันว;าปWวยเปTนโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ให:ปฏิบัติตาม

แนวสถานการณhเสี่ยงข:อ 2 

• แจ:งเจ:าหน:าที่

สาธารณสุขทราบเพื่อ 

ดำเนินการสอบสวน

ควบคุมปyองกันโรค 

• ปiดห:องเรียนนั้น ๆ เปTน

เวลา 3 วัน เพื่อทำความ

สะอาด 

• ทำความสะอาด

ห:องเรียนและ 

พื้นที่ส;วนกลางทีใ่ช:

ร;วมกัน 

• คัดกรองเฝyาระวังอาการ

ปWวยของนักเรียน และ

บุคลากรในโรงเรียน 

เข:มข:นขึ้น 

• เพิ่มความถี่ ทุก 2 ชั่วโมง 

ในการทำความสะอาด

พืน้ที่ส;วนกลางที่ใช:

ร;วมกัน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสำรวจการแสดงความประสงค0เข3ามาเรียน On Site  

ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมิน Thai Save Thai 
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ภาคผนวก ค 

แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร 
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ภาคผนวก ค 
แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร 
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Bangkok

 +662 244

5590

Suphan Buri

 +6683 846 0363

Nakhon Nayok

  +6637 316 108

Lampang

 +6654 228 015

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

La-orutis Demonstration School 

https://la-orutis.dusit.ac.th/

