
 

 

 

คู่มือเตรียมความพร้อมและคัดกรอง 

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

  

ประตูทางเข้าโรงเรยีน 

จุดเจลแอลกอฮอ 

ระยะห่าง 1.2 เมตร 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 

ครูเวรประจำวัน 

จุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ข้อควรปฏบิัติจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน 

1. สวมใส่หน้ากากอนามยักอ่นเข้าโรงเรียน 

2. วัดอุณหภูมิร่างกายนกัเรียนห้ามเกิน 37.5c 

3. ล้างมือให้สะอาด 

จุดล้างมอืด้วยสบู่ 
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ห้องเรียนประจำ 

ขนาดโต๊ะนักเรียน 60x40 เซนติเมตร  ขนาดห้องเรียน 8x8 เมตร  



 

  
โรงอาหารโรงเรียน 

ทางเขา้โรงอาหาร 

เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

จุดล้างมอื 

ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า 
เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่าง 

เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่าง 

การใช้โรงอาหาร 

1. ผู้เข้าบริเวรโรงอาหารต้องใส่หน้ากากอนามัย 

2. มีจุดบริการล้างมือ 

3. จุดขายของมีการรอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 

4. มีการทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 



  
ห้องน้ำนักเรียนชายและหญิง 

จุดล้างมอื จุดล้างมอื 

เว้นระยะห่างเมื่อมกีารต่อควิ 



บริเวรจุดบรกิารเจลล้างมอืและอ่างล้างมอื 

อ่างล้างมือ เจลล้างมือ 

ลำดบั สถานที่ จำนวน ลำดบั สถานที่ จำนวน 
1 หน้าประตูทางเข้าออกโรงเรียน 2 1 หน้าประตูทางเข้าออกโรงเรียน 2 

2 ทางเข้าโรงอาหาร 1 2 ทางเข้าโรงอาหาร 1 

3 ทางเข้าห้องน้ำทั้ง 3 หลัง 3 3 ทางเข้าห้องน้ำ 1 

4 ทางขึ้นอาคาร ก 2 4 หน้าห้องเรียนชั้น ม.1 1 

5 ทางขึ้นอาคาร ข 2 5 หน้าห้องเรียนชั้น ม.2 1 

6 ทางขึ้นอาคาร ค 2 6 หน้าห้องเรียนชั้น ม.3 1 

   7 หน้าห้องเรียนชั้น ม.4 1 

   8 หน้าห้องเรียนชั้น ม.5 1 

   9 หน้าห้องเรียนชั้น ม.6 1 

   10 ทางเข้าห้องกิจการนักเรียน 1 
   11 ทางเข้าห้องธุรการ 1 
   12 ทางเข้าห้องวิชาการ 1 

 



  



รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  การเรียนในชั้นเรียน 
(On-Site) มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal)  

มาตรการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 

1. การเตรียมอาหารเช้า 

  ให้นักเรียนรับประทานอาหารเชา้ก่อนมาถึงโรงเรียน 

2. การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 

  ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยมาทุกวัน 

3. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

  3.1 นักเรียนเดินทางโดยรถตู้โดยสาร 

  โรงเรียนมีมาตรการขอความร่วมมือกับคนขับรถ ในการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถทำ
ความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง ก่อนรับนักเรียนในช่วงตอนเช้า และส่งนักเรียนในช่วงตอนเย็นอย่างเคร่งครัด  
โดยทางโรงเรียนกำชับการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในสัดส่วนท่ีสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  ได้ 

  3.2 ผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง 

  โรงเรียนกำหนดมาตรการขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีมาส่ง
นักเรียน  และทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด   

  กรณีที่ผู้ปกครองมาส่งท่ีโรงเรียน  และมีความประสงค์ขอเข้าบริเวณโรงเรียน โรงเรียนได้จัดพื้นท่ี
สำหรับผู ้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน  ให้เป็นสัดส่วน  มีการคัดกรอง  ตรวจเช็คอุณหภูมิ และใช้
แอลกอฮอล์เจล  โดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

  



ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

07.00-07.50 น. 1. ตรวจวัดอุณหภูมิตรงทางเข้าโรงเรียน ประตู 1  
2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ์

1. ครูเวรประจำวันจุดหน้าประต ู
    โรงเรียนร่วมกบัอสม. 
2. ถ้านักเรียนมีอุณหภูมิสงูเกิน 37.5  
    - แจ้งผูป้กครองรบักลับบ้าน 
    - ครูเวรบันทกึประวัตินักเรียน 

 3. รักษาระยะห่างในระหว่างรอเข้าแถว 1. ครูเวรหน้าเสาธงและครทูี่ปรึกษา 
07.50-08.30 น. 1. กิจกรรมหน้าเสาธงโดยเข้าแถวเว้นระยะห่าง 1. ครูที่ปรกึษาประจำช้ัน 
 2. กิจกรรมโฮมรมู ณ ห้องเรียน  
08.30-11.50 น. 1. เว้นระยะห่างในห้องเรียน 1-2 เมตร  1. ครผูู้สอน เข้า-ออกห้องสอนตรงเวลา 

2. ลดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ให้   
นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม หรือ กจิกรรม
ที่มีการสัมผสักันระหว่าง นักเรียน 
3. ม.ต้นรายวิชาเพิ่มเตมิ (เรียนห้อง    
เดิม)  - ครูมอบหมายใบงาน 

 2. จัดห้องเรียนประจำ (นักเรียนอยูป่ระจำห้อง)   
    - ม.1 ห้อง ภาษไทย 
    - ม.2 ห้องภาษาอังกฤษ 
    - ม.3 ห้องประชุมดอกอ้อ 
    - ม.4 ห้อง 211 (ม.4 วิทย์ ห้อง 212 ) 
    - ม.5 ห้อง 215 ( ม.5 วิทย์ ห้อง 214) 
    - ม.6 ห้อง 114 ( ม.6 วิทย์ ห้อง 116)  

 

11.50-12.50 น. 1. รับประทานอาหารในห้องเรียน 1. ให้นักเรียนห่อข้าวและเตรียมขวด   
น้ำมาจากบ้าน 
2. ครูเวรประจำวันควบคุมดูแล 

 2. เข้าแถวซื้อขนมและผลไม้จากโรงอาหาร โดยมี    
มาตรการเว้นระยะห่าง social distancing 

ครูเวรประจำวันควบคุมดูแล social 
distancing 

12.50-14.30 น. 1. จัดระยะห่างในหอ้งเรียน 1-2 เมตร ครูประจำวิชา 
 2. นักเรียนเข้าห้องเรียนประจำโดยเว้นระยะห่าง  
 3. ครูประจำวิชาคาบในเรียนสุดท้ายปล่อยนักเรียน

กลับบ้าน 
 

 4. ดูแลความปลอดภัยก่อนนักเรยีนกลบับ้านตรงหน้า 
    ประตูโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากาก 
    อนามัยก่อนออกโรงเรียน 

1. ครูเวรประจำวัน 



 


