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รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านโพหวาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1

ประจ าปี
การศึกษา 

2563



ช่วงเช้า
การเดินทาง
เข้าโรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประตูทางเข้า-ออกในช่วงเช้า

- ประตูรับส่งนักเรียน→ ประตูท่ี 2 ฝั่งมัธยม ประตูเดียวเท่านั้น เพ่ือนักเรียนทุกคนจะได้ผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียน
1

ยานพาหนะของผู้ส่งนักเรียน2
- จอดในพื้นที่ให้จอดเท่านั้น 
- รถรับส่งขอความร่วมมือในมาตราการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องความสะอาดและพ้ืนที่นั่งของนักเรียน (ควรเว้นระยะห่างในการนั่งด้วย)

การส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน3
1. ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนในโรงเรียนได้ แต่ให้อยู่ในพื้นที่ที่โรงเรียนก าหนด คือ

- รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซด์ ให้ส่งหน้าโรงเรียนหรือจุดคัดกรองบริเวณประตูที่ 2 ให้ค านึงถึงความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุด้วย
- รถยนต์ ให้ส่งนักเรียนบริเวณจุดคัดกรองบริเวณประตูที่ 2 แล้วเข้ามากลับรถบริเวณหน้าโรงอาหารเท่านั้น เพ่ือป้องกันการติดขัดของจราจรหน้าโรงเรียนและ

ค านึงถึงความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุด้วย
2. อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้าไปส่งนักเรียนหน้าห้องเรียนเท่านั้น ห้ามเข้าภายในห้องเรียน

#นักเรียน 1 คน ผู้ปกครองเข้าส่งเพียง 1 คนเท่านั้น และผู้ปกครองต้องได้รับการคัดกรองพร้อมกับนักเรียนบริเวณต้นเฟ่ืองฟ้า (ศาลพระภูมิ) ก่อน
#อนุญาตให้ส่งถึงหน้าห้องเรียนได้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 และห้ามผู้ปกครองอยู่ในสถานศึกษาหลังจากส่งเสร็จสิ้น

การเข้าโรงเรียนของนักเรียน4
เมื่อผู้ส่งได้ส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียนแล้ว  นักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียนโดยด าเนินการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ face shield สวมทับอีกชั้น ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
2. รับการตรวจวัดอุณหภูมิที่ครูเวรประจ าวัน (กรณีนักเรียนมีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนจะโทรประสานผู้ปกครองให้มารับกลับทันที
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. เดินเข้าไปยังชั้นเรียนของตน
5. ก่อนเข้าห้องเรียนต้องล้างมือด้วยสบู่ในบริเวณจุดที่ก าหนด -หากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บปว่ยใดๆ ให้นักเรียนหยุดเรียน ห้ามนักเรียนที่ป่วยมาโรงเรียน ให้รักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

-หากนักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงให้หยุดกักตัวอยู่บา้นเปน็เวลา 14 วันก่อนมาโรงเรียน

หมายเหตุ

ประจ าปี
การศึกษา 
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การปฏิบัติตน
ในโรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเรียนในชั้นเรียน

1. นักเรียนสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา และมีการเว้นระยะหา่ง
2. นักเรียนทุกคนต้องล้างมอืด้วยสบูห่ลังหมดชั่วโมงเรียน
3. นักเรียนไม่เล่นหรือท ากจิกรรมทีส่ัมผัสถูกตวัเพื่อน  และงดกจิกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมทีต่้องอยู่ร่วมกนัอย่างแออัด
4. นักเรียนอนุบาลเริ่มเรียนเวลา 08.00น. พักรับประทานอาหารเวลา 10.20 น. เลิกเรียนเวลา 14.40-15.00 น.

นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนเวลา 08.10 น. พักรับประทานอาหารเวลา 11.00 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนเวลา 08.30 น. พักรับประทานอาหารเวลา 11.30 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1-3 เริ่มเรียนเวลา 08.10 น. พักรับประทานอาหารเวลา 12.10 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น.

5. งดใช้เครื่องปรับอากาศ  เปิดหน้าต่างประต ูหรือใช้พัดลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทและปลอดโปรง่

5

รูปแบบการจัดการเรียนรู้6
1. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รูปแบบที ่6 อื่นๆ คือ นักเรียนหลายห้องเรียนมจี านวนนักเรียน 20 คนตามทีห่นว่ยงานราชการก าหนด และมี
บางห้องเรียนที่มจี านวนนกัเรียนมากกว่า 20 คน ดังนั้น จึงสามารถที่จะจัดระยะหา่งการนั่งของนักเรียนอย่างน้อย 1 เมตรได้ ในส่วนที่เกินจาก 20 คน 
ครูจะจัดพ้ืนที่หน้าระเบียงเพ่ิมเตมิ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะอยู่ในความดแูลและการเรียนรู้ทีเ่ท่าเทยีมกนั 
2. จัดพื้นที่และโต๊ะเรียนที่มรีะยะหา่งตามก าหนด

-หากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บปว่ยใด ๆ ให้นักเรียนหยุดเรียน ห้ามนักเรียนที่ป่วยมาโรงเรียน ให้รักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ
-หากนักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงให้หยุดกักตัวอยู่บา้นเปน็เวลา 14 วันก่อนมาโรงเรียน

หมายเหตุ

งดกิจกรรม
ฝากดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน

*

ประจ าปี
การศึกษา 
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จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)



การปฏิบัติตน
ในโรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับประทานอาหารกลางวัน
1.นักเรียนที่มาเรียนในชั้นเรียน

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 รับประทานอาหารที่โรงอาหารตามปกต ิเวลา   10.20 -11.00 น. เว้นระยะห่างตามปกติ
- นักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1-3 รับประทานอาหารที ่โรงอาหาร เวลา 11.00 – 11.30 น. เว้นระยะห่างตามปกติ
- นักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4-6 รับประทานอาหารที ่โรงอาหาร เวลา  11.30 – 12.00 น. เว้นระยะห่างตามปกติ
- นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 1-3 รับประทานอาหารที ่โรงอาหาร เวลา 12.10- 13.00 น. เว้นระยะห่างตามปกติ

2. นักเรียนทุกคนต้องล้างมอืก่อนรับประทานอาหาร
3. นักเรียนทุกคนต้องแปรงฟันให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเขา้ชั้นเรียน

7

การด าเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน8
1. นักเรียนที่มาเรียนในชั้นเรียน ดื่มนมถงุตามปกติ

-หากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บปว่ยใด ๆ ให้นักเรียนหยุดเรียน ห้ามนักเรียนที่ป่วยมาโรงเรียน ให้รักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ
-หากนักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงให้หยุดกักตัวอยู่บา้นเปน็เวลา 14 วันก่อนมาโรงเรียน

หมายเหตุ

การด าเนินการด้านอาคารสถานที่9
1. ท าความสะอาดดว้ยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ที่ห้องเรียนและบริเวณจุดตา่งๆ ทุกอาคารเรียน หลังรับประทานอาหาร คือ

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 คุณครูประจ าชั้นจะท าความสะอาดห้องเรียนกอ่นนกัเรียนนอน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ท าความสะอาดโตะ๊ เก้าอี้ และผิวสัมผัสร่วมกับครูประจ าชั้น เวลา 12.10-12.20 น.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ท าความสะอาดโตะ๊ เก้าอี้ และผิวสัมผัสร่วมกับครูประจ าชั้น เวลา 12.15-12.20 น.
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 ท าความสะอาดโตะ๊ เก้าอี้ และผิวสัมผัสร่วมกับครูประจ าชั้น เวลา 13.10-13.20 น.

2. ท าความสะอาดดว้ยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในหอ้งเรียนและสถานทีต่า่งๆ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ทุกระดับชั้นเวลา 15.20-15.30 น.

ประจ าปี
การศึกษา 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ช่วงเย็น
หลังเลิกเรียน

ให้รับนักเรียนทางประตูที่ 2
โดยผู้ปกครองสามารถรับบุตรหลานได้ที่

ประตูโรงเรียนหรือบริเวณที่โรงเรียนก าหนด
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้รับ

นักเรียนเข้ามาภายในอาคารเรียน โดยนักเรียน
จะรอ ผู้ปกครองบริเวณหน้าอาคารเรียน
กับคุณครูประจ าชั้น ตามเวลาเลิกเรียน

*ห้ามมิให้นักเรียนไปว่ิงเล่น
หรือไปอยู่บริเวณสนาม

1
2
หากนักเรียนไม่มารอ ณ จุดนัดหมาย 

ให้ผู้ปกครองประสานครูเวร
หรือครูประจ าชั้น

เพื่อประกาศติดตามนักเรียน

งดกิจกรรม
ฝากดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน

ประจ าปี
การศึกษา 
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ผูจ้ดัท ำโดย นำงสำวพทุธรักษำ กอ้นแกว้ และ นำงสำวภคญำณ โพธ์ิเพชพ ร


