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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 

ภาพโดยรวม 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา (RISP) เสนอให้เปิดโรงเรียนอีกครั้ ง เพื่อการเรียนรู้ในสถานท่ีโดยเร็วท่ีสุด เอกสารน้ีไดส้รุปมาตรการและขั้นตอน

ดา้นความปลอดภยัที่เรามี เพื่อจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที่ปลอดภยัที่สุดส าหรับนกัเรียนและเจ้าหน้าที่ของเรา เราทราบดีว่าการเรียนรู้ที่ดี

ท่ีสุดเกิดข้ึนดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุน้ี เราจึงขออนุญาตให้นักเรียนได้เขา้มาเรียนในโรงเรียน ซ่ึงขอ้เสนอของเราในการเร่ิมเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภยั

ส าหรับนกัศึกษานั้น ข้ึนอยู่กบั: 

 

ลดจ านวนของนกัเรียนในโรงเรียนและชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก 

ทดสอบหาโควิด-19 (ATK) เป็นประจ าส าหรับนกัเรียนและเจา้หนา้ท่ีทุกคน 

พยายามให้เจา้หนา้ท่ีของเราทุกคนไดฉี้ดวคัซีนให้มากที่สุด 

ใชม้าตรการการป้องกนัโควิดอย่างเขม้งวด (สวมหนา้กาก การเวน้ระยะห่างทางสังคม และการลา้งมือเป็นประจ า) และระเบียบ
ปฏิบตัิการท าความสะอาด 

ลดขนาดชั้นเรียนให้เล็กลงในโรงเรียนขนาดใหญ ่
 

หลักการที่ใช้เป็นแนวทาง 
 

เม่ือเราเตรียมการเพื่อเร่ิมเปิดโรงเรียนอีกครั้ งในช่วงการระบาดของโควิด-19 น้ี เรายงัใชค้ าแนะน าจากหลกัการเหล่าน้ี: 
 

1.  สุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียน เจา้หน้าท่ี และชุมชนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

2.  ความตอ้งการดา้นการศึกษาและอารมณ์ทางสังคมของนกัเรียนดีที่สุดในสภาพแวดลอ้มแบบการเรียนรู้แบบตวัต่อตวัในโรงเรียน 

3.  มาตรการด้านความปลอดภยัและการตัดสินใจของเราไดร้ับค าแนะน าโดยองค์กรที่ไดร้ับความเช่ือถือและไวว้างใจเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเพียง) องคก์ารอนามยัโลก กรมควบคุมโรคติดต่อ และกระทรวงสาธารณสุข 

4.  มีการจดัการเรียนการสอนคุณภาพสูงส าหรับนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่จ  ากัด (ในโรงเรียน
จริง, แบบผสมผสาน, โรงเรียนออนไลน์) 

5.  ชุมชนของเราไดร้ับการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและสมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถเขา้ถึงทีมผูน้ าอาวุโสและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนได ้

6.  มีการตรวจสอบขั้นตอนความปลอดภยัเป็นประจ า  
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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 

เง่ือนไขการเร่ิมเปิดโรงเรียน 

• รัฐบาลไทยอนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งสามารถเปิดโรงเรียนได้ 

• โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (OPEC) และผูว้่าราชการ
จงัหวดัชลบุรี 

คณะกรรมการโควิด-19 และความรับผดิชอบ 
 

                               
 Sarah Osborne-James Amos Turner-Wardell Stephen Sharma   
 ครูใหญ่ หัวหน้าฝ่ายมธัยมศึกษา หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา 
 

                                                  
 Kirsty Paiboontanasin Susan Dineen Alirio Rodriguez  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ                         ผูอ้  านวยการฝ่ายรับเขา้ศึกษาและการตลาด                    ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 
 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
 

ครูใหญ่ – ผูน้ าในภาพรวม ผูมี้อ านาจตดัสินใจ และประธานคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทั้งโรงเรียนเพื่อสุขภาวะของเจา้หน้าที่และนกัเรียนในช่วง
การระบาดของโรค รับผิดชอบในการจดัหาท่ีพกัท่ีปลอดภยัของนกัเรียนในหอพกัหรือท่ีพกัชัว่คราวระหว่างการปิดโรงเรียนและดูแลสุขภาวะของ
นกัเรียนประจ า 
 
หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา – รับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์และระดบัความเส่ียงของโควิด-19 และดูแลสุขภาวะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในช่วงการระบาดของโรค 
 
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา – รับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์และระดบัความเส่ียงของโควิด-19 และดูแลสุขภาวะของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในช่วงการระบาดของโรค 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ – รับผิดชอบในการด าเนินการและติดตามนโยบายและมาตรการเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ทัว่ทั้งโรงเรียน 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายการรับเข้าเรียนและการตลาด – รับผิดชอบการส่ือสารทั้งโรงเรียนเกี่ยวกบัการอปัเดต นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกบัโควิด-19 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) – รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการติดตามและการเขา้ออกโรงเรียน 
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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 

การส่ือสาร 

การส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับชุมชนโรงเรียนทั้งหมด  

• ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการระบาดใหญ่ครั้ งน้ี เราไดใ้ห้ขอ้มูลอปัเดตและขอ้มูลท่ีส าคญั การส่ือสารทั้งหมดของเรามีอยู่ในช่องทางออนไลน์หลกั

ของเราพร้อมกบัแหล่งขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกบัโควิด-19 และโรงเรียนระบบเสมือนจริง RISP Virtual School 

• เรายงัขอความคิดเห็นและข้อมูลจากนักเรียน ผูป้กครอง และครู และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับการเรียนรู้เสมือนจริงของเรา  เพื่อมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดส าหรับนกัเรียนของเรา 

• ครูใหญ่ของโรงเรียนจะให้ขอ้มูลอปัเดตแก่ชุมชนโรงเรียนเกี่ยวกบัสถานการณ์โควิด-19 ทุกสัปดาห์ และสรุปมาตรการดา้นความปลอดภยั
ที่ไดร้ับค าแนะน าจากหน่วยงานของรัฐ 

• ขอ้มูลและแนวทางการลดความเส่ียงในการติดเช้ือถูกส่งให้กบัผูป้กครอง เจา้หน้าที่ และนกัเรียน ผ่านทางโปสเตอร์ เฟสบุ๊ค และเวบ็ไซต์ 

และผ่านโครงการสุขภาวะ/การอภิบาล Be Ambitious Be Well 

• โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา มีช่องทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงสมาชิกชุมชนของเราอย่างรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงอีเมล , 
ขอ้ความ SMS, เวบ็ไซต์ และโซเชียลมีเดีย 

• โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา จะจดัให้มีช่วงถามและตอบเป็นประจ ากบัครูใหญ่ และสมาชิกคนอื่นๆ ของคณะกรรมการโควิด 

• ที่เป็นความลบั - ขอให้ทุกคนพึงระลึกว่าข้อมูลทางการแพทยส่์วนบุคคลเป็นความลบั ด้วยเหตุผลน้ี เราจะไม่เปิดเผยช่ือใครก็ตามใน

ชุมชนของเราท่ีติดเช้ือโควิด-19 หรือใครก็ตามที่ไดร้ับหรือยงัไม่ได้รับวคัซีน เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการ COVID จะอปัเดตให้ทุก

คนในชุมชนทราบทุกสัปดาห์ในรูปแบบของสถิติ ที่รวมถึงจ านวนผูป่้วย โควิด-19 รายใหม่ โดยจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีข้อมูลเฉพาะที่

สามารถใชเ้พื่อระบุตวับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งได ้ขอให้เราทุกคนไม่ถามค าถามเกี่ยวกบัตวัตนของผูท่ี้ไดร้ับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือโควิด หรือมีใคร

บา้งที่ไดร้ับวคัซีนแลว้ 
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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 

ป้าย 
 

เม่ือสมาชิกของชุมชนเข้ามาในโรงเรียนก็จะมองเห็นป้ายอย่างชดัเจนและทนัที  ซ่ึงความคาดหวงัของการใชป้้ายคือ การส่งเสริมการสวมหน้ากาก 
การลา้งมือ และการเวน้ระยะทางสังคมอย่างชัดเจน ป้ายเหล่าน้ีจะติดอยู่ตรงทางเขา้ทุกแห่ง ในหลายๆ ต าแหน่งบริเวณรอบๆ โรงเรียน และไดร้ับ
การแปลเป็นภาษาต่างๆ การส่ือสารอย่างสม ่าเสมอไปยงัชุมชนยงัย  ้าถึงมาตรการความปลอดภยัท่ีจ าเป็นเพื่อให้ปฏิบัติตามทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน 
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ส่วนที่ 1 - ทั่วไป 
 

ยงัมีป้ายติดอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้งโรงเรียน เพื่อเตือนให้นกัเรียนสวมหน้ากากและลา้งมือ 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 

มาตรการสุขภาพและความปลอดภยัทั่วไป 
 

• เครือข่ายผูติ้ดต่อหลกัภายนอกช่วยให้โรงเรียนไดร้ับขอ้มูลอปัเดตเกี่ยวกบัการพฒันาระดบัทอ้งถิ่น/ระดบัชาติ ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานทอ้งถิ่น 

การดูแลสุขภาพ หน่วยงานดา้นการศึกษา สถานศึกษาอื่นๆ 

• ทีมงาน NAE ระดบัภูมิภาคและระดบักลางไดร้ับขอ้มูลอปัเดตเกี่ยวกบัการพฒันาทอ้งถิ่นที่ส าคญั 

• ตอ้งมีการประกาศเร่ืองสุขภาพส าหรับชุมชนของโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา และผูม้าติดต่อทุกคน 

• นกัศึกษาและเจา้หน้าที่ทุกคนตอ้งมีผลการทดสอบ ATK เป็นลบ ก่อนที่จะไดร้ับอนุญาตเขา้ในโรงเรียน 

• ผูม้าติดต่อทุกคนต้องมีหลกัฐานการทดสอบ ATK เป็นลบ (ภายใน 24 ชัว่โมง) ก่อนพบปะกับสมาชิกชุมชนในโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ 

พทัยา  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งนดัหมายล่วงหน้า 

• มีการจดัตั้งหน่วยแยกกกั โดยมีทางเขา้ออกแยกต่างหากและห้องน ้าแยกส าหรับกรณีตอ้งสงสัย 
 

                               

 

• ตูเ้ก็บของและตูจ้ดหมายจะถูกร้ือออกหรือน าไปใชเ้พื่อป้องกนันกัเรียนมารวมตัวกนัในพื้นท่ีจ ากดั นกัเรียนควรน าส่ิงของท่ีจ าเป็นส าหรับ
วนัที่ตอ้งใชเ้ขา้มาในโรงเรียนเท่านั้น และควรน าส่ิงนั้นกลบับา้นเม่ือเลิกเรียน 

• ขวดน ้ าแบบใชซ้ ้ าไดเ้ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยขวดที่จะเก็บไวก้บันักเรียน และให้น ากลบับา้นในแต่ละวนั
เพื่อท าความสะอาด ขวดทุกใบควรมีช่ือนกัเรียนอย่างชดัเจน 

• นักเรียน ผูป้กครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ควรตรวจวดัอุณหภูมิที่บ้านก่อนออกไปเรียน หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 ℃/99.5°F เม่ือวดัที่

หน้าผาก พวกเขาตอ้งอยู่บา้น และแจง้ให้โรงเรียนทราบถึงการไม่มาโรงเรียนดงักล่าว 

• นกัเรียน ผูป้กครอง และเจา้หน้าที่ทุกคนที่มีอาการอื่นๆ ของโควิด-19 เช่น ไอแห้ง มีไข ้เหน่ือยลา้ ปวดกล้ามเน้ือ เจ็บคอ ฯลฯ ตอ้งอยู่บา้น

และปรึกษาแพทย ์โดยแจง้ให้โรงเรียนทราบถึงการไม่มาโรงเรียนดงักล่าว 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
 

• หากผูป้กครองตอ้งการพบเจา้หน้าที่ของโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา สามารถท าไดโ้ดยการนดัหมายล่วงหน้า  

• เจา้หน้าที่ นักศึกษา และผูม้าติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากขณะอยู่ในโรงเรียน นักเรียนต้องน าหน้ากากมาจากบ้าน แต่ทางโรงเรียนมี

หน้ากากส าหรับใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 

6 มาตรการหลัก 
 

ป้าย 6 มาตรการหลกัจะมีการติดไวบ้ริเวณรอบโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 

D เว้นระยะห่างเป็นมาตรการควบคุมที่ส าคัญ  นกัเรียนทุกคนจะตอ้งอยู่ห่างกนั 1-2 เมตรในห้องเรียนและบริเวณท่ีนัง่เล่น รวมทั้งห้อง

ส่วนกลาง และห้องเจา้หน้าที่ดว้ย 

 

การจัดที่นั่งทั่วไป 

 
 

 

ห้องส่วนกลางและห้องเจ้าหน้าที่    ห้องชมภาพยนตร์ 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 

M การสวมหน้ากาก บังคบัใชท้ั่วทั้งโรงเรียน โดยมีโปสเตอร์เป็นส่วนสนับสนุนและมีการเฝ้าติดตามโดยสมาชิกของคณะกรรมการโควิด

ตลอดทั้งวนั 

H ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อใชล้้างมือจะมีการติดตั้งในทุกพื้นท่ีของโรงเรียนและในห้องเรียนและส านกังานทุกห้อง 

                                    
 
 

T คัดกรองอุณหภูมิ ถูกด าเนินการที่จุดทางเขา้ของโรงเรียนส าหรับเจา้หน้าที่ นกัเรียน และผูม้าติดต่อทุกคน  

 

R ลดความแออัด ของห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ  

 

C ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผสัตลอดทั้งวนั ท าความสะอาดละเอียดและฆ่าเช้ือห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
 

การรับวัคซีน 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา มีอตัราเจา้หนา้ที่ท่ีไดร้ับการรับวคัซีนในระดบัสูง เราสามารถให้การรับวคัซีนให้กบัเจา้หนา้ที่คนไทย และ

เจา้หน้าที่ต่างชาติบางคนของเราไดร้ับการรับวคัซีนในประเทศบา้นเกิดของพวกเขาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนแลว้เช่นกนั  

 

 

   92.9%                  89.9% 
   ของพนกังานไดร้ับวคัซีน   ของพนกังานไดร้ับวคัซีน 

          อย่างน้อย 1 เข็ม                     ครบ 2 เข็ม   (ขอ้มูล ณ วนัที่ 22/10/64)                                                                                                                      

 

 

การทดสอบ 
 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา จะใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) ด้วยตนเองที่บ้าน ส าหรับพนักงานและนักเรียน ไม่ว่าจะได้รับวคัซีนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งท าการทดสอบท่ีบา้นตามค าแนะน าของหน่วยงานท้องท่ีซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ พนกังานหรือนกัเรียนคนใดที่มีผลตรวจ
เป็นบวกจะตอ้งปฏิบติัตามแผนรับมือกรณีมีผูติ้ดเช้ือโควิด-19 

นกัเรียนประจ าจะไดร้ับการทดสอบโดยพยาบาลประจ าโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 

การท าความสะอาดทั่วไป 
 

 

ท าความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่การสอนทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนเปิดโรงเรียน  

            

ท าความสะอาดทางเดินและบันไดทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนเปิดโรงเรียน  

                         

ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์อย่างละเอียด ก่อนเปิดโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
 

ท าความสะอาดอุปกรณ์อย่างละเอียด รวมทั้งคอมพิวเตอร์และเคร่ืองดนตรี ก่อนเปิดโรงเรียน 

                         

ท าความสะอาดบริเวณภายนอกอย่างละเอียด ก่อนเปิดโรงเรียน 

     

ฆ่าเช้ือทุกห้องเรียนและพื้นที่การสอนเป็นประจ า 

                       
 

ฆ่าเช้ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองดนตรี และอุปกรณ์กีฬา หลังการใช้งาน  
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ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
 

ฆ่าเช้ือของเล่นทุกช้ินในแต่ละวัน 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

ขั้นตอนรายวันและรายสัปดาห์ส าหรับครอบครัว 

1.  ผูป้กครองตอ้งดูแลการทดสอบ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ งในเชา้วนัจนัทร์และวนัพุธก่อนไปโรงเรียนระหว่างเวลา 7.00-8.00 น. ทางโรงเรียนจะ
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

2.  การทดสอบที่ไดผ้ลเป็นบวก จะตอ้งรายงานไปยงัเลขานุการ ผูซ่ึ้งจะแจง้ให้หัวหน้าโรงเรียนทราบทนัที 

 อนุบาล: คุณนุ้ย thanita.kumsaengtian@regents-pattaya.co.th 

 ประถมศึกษา: คุณแองจี้  angela.bartley@regents-pattaya.co.th 

 มธัยมศึกษา: คุณแดง arpasara.foojant@regents-pattaya.co.th 

 นกัเรียนประจ า: คุณหนิง chatpapha.leearee@regents-pattaya.co.th 

3.  เรายงัก าหนดให้ผูป้กครองวดัอุณหภูมิของบุตรหลานก่อนส่งไปโรงเรียน นักเรียนต้องมีอุณหภูมิต ่ากว่า 37.5℃ โดยไม่ใชย้าลดไข ้อย่างน้อย 
48 ชัว่โมงก่อนเขา้เรียน 

4.  เด็กและผูใ้หญ่ที่ไม่สบายตอ้งอยู่บา้น โดยครูและเจา้หน้าที่จะสังเกตอาการต่างๆ ที่นกัเรียนอาจจะมีและติดตามอาการต่อไป 
 

การรับส่งนกัเรียนโดยผู้ปกครอง 

• เจา้หน้าที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา ผูท่ี้พบปะและทกัทายนกัเรียนจะสวมถุงมือและหน้ากากแบบใชค้รั้ งเดียว 

• เวลาการเร่ิมเขา้เรียนจะสับหลีกไม่ให้ตรงกนั เพื่อหลีกเลี่ยงความแออดั: 

• นกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา - ตั้งแต่ 8.00 น. 

ชั้น Lion Cubs, Pre Nursery, Y.1 - 08:10 น. 

Nursery, Reception - 08:20 น. 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การส่งนักเรียนช้ันอนุบาล 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 

การหยุดรถเพื่อส่งภายนอกอาคารช้ันอนุบาล: 

• เวลาการส่ง: 

ชั้น Lion Cubs, Pre-Nursery, Y1 - 8:10 น. 

Nursery, Reception - 8:20 น. 

• ประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:10 น. ก่อนถึงเวลาดังกล่าว โปรดให้นักเรียนนั่งอยู่กับคุณในรถ 

• นกัเรียนจะเดินผ่านประตูเล็กด้านขา้งไปยงัเต็นท์ของจุดตรวจวดัอุณหภูมิ โดยจะต้องมีอุณหภูมิตอ้งต ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 99.5 องศาฟา
เรนไฮต์ (วดับริเวณหน้าผาก) 

• นกัเรียนจะลา้งมือและเดินบนพรมฆ่าเช้ือรองเทา้ โดยจะเดินไปยงับริเวณสนามเด็กเล่นชั้นอนุบาล ซ่ึงจะมีครูหรือผูช่้วยสอนมาพบและพาไปที่
ห้องเรียน 

• เด็กท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ ามูกไหล หรือมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนและจะต้องกลบับา้นเพื่อสังเกต
อาการต่อไป 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การจอดรถเพื่อเดินไปส่ง: 

• เวลาการส่ง: 
ชั้น Lion Cubs, Pre-Nursery, Y1 - 8:10 น. 

Nursery, Reception - 8:20 น. 

• ผูป้กครองจะพาบุตรหลานไปที่เต็นท์ของจุดตรวจวดัอุณหภูมิ โดยเขา้ทางประตูเล็กดา้นขา้ง (ระบบทางเดียว) 

• ประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 08:10 น. ก่อนถึงเวลาดงักล่าว โปรดให้นกัเรียนนัง่อยู่กบัคุณในรถ 

• อนุญาตให้ผูป้กครองเพียง 1 คนต่อครอบครัวเขา้ไปในเต็นท์จุดตรวจวดัอุณหภูมิ  

• ผูป้กครองทุกคนสวมหน้ากาก 

• ทั้งผูป้กครองและเด็กจะไดร้ับการตรวจวดัอุณหภูมิ ตรวจร่างกายภายนอก ลา้งมือ และฆ่าเช้ือรองเทา้ 

• ผูท้ีผ่่านจะไดร้ับสต๊ิกเกอร์ว่าผ่านตรวจสอบแลว้ 

• ส าหรับนักเรียนอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่าส าหรับผูป้กครองหรือเด็ก ผูป้กครองจะถูกขอให้นั่งรอในเต็นท์ของจุดตรวจวัด
อุณหภูมิอีก 5 นาทีก่อนท่ีจะตรวจสอบอีกครั้ ง หากอุณหภูมิยงัคงอยู่ท่ี 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ผูป้กครองจะได้รับค าสั่งให้พาเด็กกลบับา้น
เพื่อดูทั้งเด็กและผูป้กครองต่อไป 

• นกัเรียนท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ามูกไหล จะไม่ไดร้ับอนุญาตให้เขา้โรงเรียนและจะตอ้งกลบับา้นเพื่อสังเกตอาการต่อไป 

• ผูป้กครองจะพาบุตรหลานเขา้ไปที่ทางเขา้สนามเด็กเล่นชั้นอนุบาล ซ่ึงครูหรือผูช่้วยสอนจะพบและพาไปที่ห้องเรียน 

• ไม่อนุญาตให้ผูป้กครองเขา้ไปในสนามเด็กเล่นชั้นอนุบาลหรืออาคารเรียน 

• ผูป้กครองจะออกจากประตูทางออกดา้นขา้ง (ระบบทางเดียว) 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การรับนักเรียนช้ันอนบุาล 

• เวลาเลิกเรียนจะสับหลีกเวลาไม่ให้ตรงกนั เพื่อหลีกเลี่ยงความแออดั: 

• ชั้น Lion Cubs, Pre-Nursery, Y1 - 15:00 น. 

• Nursery, Reception - 15:10 น. 

• ผูป้กครองให้เขา้ในโรงเรียนในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านเต็นท์จุดตรวจวดัอุณหภูมิ โดยเขา้ทางประตูเล็กดา้นขา้ง (ระบบทางเดียว) 

• ให้ผูป้กครองสแกนการเขา้โรงเรียนโดยใช ้QR Code ไทยชนะ 

• ผูป้กครองทุกท่านสวมหน้ากาก 

• ผูป้กครองจะไดร้ับการตรวจวดัอุณหภูมิ ลา้งมือ และเดินผ่านพรมฆ่าเช้ือรองเทา้ 

• ผูท้ี่ผ่านจะไดร้ับสต๊ิกเกอร์ที่ตรวจสอบแลว้ 

• ส าหรับผูท้ี่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ผูป้กครองจะต้องนั่งรอในเต็นท์ตรวจวดัอุณหภูมิอีก 5 นาทีก่อนที่จะตรวจวดัอีกครั้ ง หาก
อุณหภูมิยงัคงอยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป นักเรียนจะถูกพาออกไปหาผูป้กครองและครอบครัว และแนะน าให้อยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
ต่อไป อุณหภูมิทั้งหมดมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถูกบนัทึกไว ้

• ผูป้กครองรอในเต็นท์รอคอยของผูป้กครองชั้นอนุบาล ซ่ึงมีเคร่ืองหมายการเวน้ระยะทางสังคม 

• นกัเรียนจะถูกน าออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ครั้ งละ 2 หรือ 3 คน เพื่อให้ผูป้กครองมารับที่ประตูสนามเด็กเล่น 

• ส าหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล เด็กชั้นประถมศึกษาจะถูกพาไปที่อาคารเรียนอนุบาล โดย
ผูช่้วยสอนจะรับไปพร้อมกบัน้อง 

• ผูป้กครองและเด็กออกทางประตูทางออกดา้นขา้ง (ทางเดียว) 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การส่งนักเรียนประถมศึกษา 

• มีจุดรับส่ง 2 จุดเพื่อหลีกเลี่ยงความแออดั: 

• Y2 และ Y3 – ดา้นหน้าบนัไดอาคารเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ 8.00 น. 

• Y4 Y5 และ Y6 – ดา้นหน้าบนัไดทรงคร่ึงวงกลมตั้งแต่ 8.00 น 

• ผู้ปกครองต้องอยู่ในรถและขับรถไปตามจุดส่งนักเรียน แทนการจอดรถและพานักเรียนเข้าไปโรงเรียน โดยประตูเปิดเวลา 8.00 น. และไม่
อนุญาตให้ส่งนักเรียนก่อนเวลานี้ 

  

 

• นกัเรียนจะไดร้ับการวดัอุณหภูมิและตรวจร่างกายโดยเจา้หน้าที่ 

• อุณหภูมิตอ้งต ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 99.5 องศาฟาเรนไฮต์ (หน้าผาก) 

• นกัเรียนจะลา้งมือและเดินผ่านพรมฆ่าเช้ือรองเทา้ 

• นักเรียนจะตรงไปที่ห้องเรียน 

• นกัเรียนท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ ามูกไหล หรือมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป จะไม่ไดร้ับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน และจะต้องกลบับา้น
เพื่อสังเกตอาการต่อไป 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การรับนักเรียนประถมศึกษา 

• เวลาเลิกเรียน 15:20 น. 

• มีจุดรับนกัเรียน 2 จุด เพื่อหลีกเลี่ยงความแออดั: 

Y2 และ Y3 - ดา้นหน้าบนัไดอาคารเรียนประถมศึกษา 

Y4 Y5 และ Y6 - ดา้นหน้าบนัไดทรงคร่ึงวงกลม 

• นกัเรียนจะรอตามต าแหน่งการเวน้ระยะทางสังคม 

• ผู้ปกครองต้องอยู่ในรถและขับรถไปตามจุดรับนักเรียน แทนที่จะจอดรถและเดินไปรับนักเรียน 

• ส าหรับครอบครัวท่ีมีบุตรหลานเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล เด็กชั้นประถมศึกษาจะถูกพาไปท่ีอาคารเรียนอนุบาล โดย
ผูช่้วยสอนจะรับไปพร้อมกบัน้อง 

• ส าหรับครอบครัวที่มีนกัเรียนในกลุ่มชั้นท่ีตอ้งรับกลบัท่ีจุดที่แตกต่างกนั นกัเรียนที่มีอายุมากกว่าจะไปรอที่จุดรับนกัเรียนที่อายุน้อยกว่า 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

การส่งนักเรียนมธัยมศึกษา 

ผ่านประตูหลงัโดยหมู่บา้นจดัสรรแกรนด์รีเจน้ท์ (G7) ส าหรับรถยนต์หรือคนเดินเทา้ 

• นักเรียนทุกคนตรงไปที่ห้องครูสอนพิเศษ 

• ประตูเปิดตั้งแต่ 08:00 น. 

• รถยนต์ควรขบัผ่านประตูหลงัและหยุดที่จุดตรวจวดัอุณหภูมิ 

• นกัเรียนจะตอ้งวดัอุณหภูมิ ลา้งมือ และตรวจภายนอกขณะอยู่ในรถโดยเจา้หน้าที่ของโรงเรียน  

• อุณหภูมิตอ้งต ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 99.5 องศาฟาเรนไฮต์ (วดัที่หน้าผาก) 

• ผู้ปกครองต้องอยู่ในรถและส่งนักเรียนนอกอาคารที่เหมาะสม 

• ส าหรับนักเรียนที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ผูป้กครองจะต้องไปจอดรถ และจะมีการตรวจวดัอุณหภูมิของนกัเรียนอีกครั้ งภายใน
ใน 5 นาที หากอุณหภูมิยงัคงอยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ผูป้กครองจะไดร้ับค าสั่งให้พานกัเรียนกลบับา้น เพื่อสังเกตอาการต่อไป 

• นกัเรียนท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ามูกไหลจะไม่ไดร้ับอนุญาตให้เขา้โรงเรียน และจะตอ้งกลบับา้นเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติม 
 

                                                                                 

การรับนักเรียนมธัยมศึกษา 

• เวลาเลิกเรียน 15:20 น. 

• ไม่อนุญาตให้นกัเรียนที่โรงเรียนหลงัเวลาเลิกเรียน และผูป้กครองตอ้งมารับทนัที 

• จุดรับนกัเรียนอยู่ริมถนนดา้นนอก MFL และบริเวณร้านขายของ tuck shop 

• เจา้หน้าที่จะดูแลให้นกัเรียนเวน้ระยะห่างทางสังคม 

• ผูป้กครองตอ้งเขา้ทางประตูดา้นหลงัของบา้นจดัสรรแกรนด์รีเจนท์ (G7) และออกทางประตู MFL (G3) หลงัจากไปรับนกัเรียนแลว้ 

• ผู้ปกครองต้องอยู่ในรถตลอดเวลา 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

นักเรียนที่พักในหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์รีเจนท์ 

• นกัเรียนที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้นจดัสรรแกรนด์รีเจนท์ สามารถเขา้และออกทางประตูดา้นหลงั (G7) โดยการเดินเทา้หรือขี่จกัรยานได ้

• เม่ือเขา้ประตูตอ้งหยุดและตรวจสอบที่จุดตรวจวดัอุณหภูมิ 

• ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนด้วยการเดินเท้าหรือขี่จักรยานผ่านประตูด้านหลัง 

• ผูป้กครองท่ีต้องการไปส่งหรือไปรับบุตรหลานท่ีชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าส าหรับการไปรับ-ส่ง
นกัเรียนอนุบาล และการรับ-ส่งนกัเรียนประถมศึกษา 

• เจา้หน้าที่ Gap จะพร้อมรับนกัเรียนอนุบาลที่ประตูดา้นหลงั (G7) และพาพวกเขาเขา้ไปในโรงเรียนและกลบัมาอีกครั้ งในตอนบ่าย 
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บริการรถรับส่งของโรงเรียน 
 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา ไดท้ างานร่วมกบัผูใ้ห้บริการรถรับส่งของเรา เพื่อให้มัน่ใจถึงมีมาตรการความปลอดภยัท่ีเข้มงวดและถูกน าไป

ปฏิบติั 

92.8%                            59.5% 
   ของพนกังานรถรับส่งไดร้ับวคัซีน  ของพนกังานรถรับส่งไดร้ับวคัซีน 

                อย่างน้อย 1 เข็ม   ครบ 2 เข็ม (ขอ้มูล ณ วนัที่ 17/9/64) 

 

อุปกรณ์ส าคญับนรถบัสแต่ละคัน 

• เจลลา้งมือท่ีจุดข้ึนรถ 

• เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั 

• หน้ากาก 

• ถุงมือส าหรับคนขบั/พนกังานประจ ารถ 

• ผา้เช็ดฆ่าเช้ือ 

• สต๊ิกเกอร์ส าหรับติดผูผ้่านตรวจวดัอุณหภูมิ 
 

 

รถบสัทุกคนัจะไดร้ับการฆ่าเช้ือทุกวนัโดยใชแ้นวทางการท าความสะอาดฆ่าเช้ือและระดบัความเขม้ขน้ท่ีแนะน าในการฆ่าเช้ือส าหรับป้องกนัการ

ระบาดของโรคติดเช้ือ 
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ขั้นตอนปฏบิัต ิ

• บุคลากรทุกคนที่ด าเนินการขนส่งต้องไม่ปฏิบัติงาน หากมีอาการของโควิด-19 หรือมีการสัมผสัใกล้ชิดกับผูท้ี่มีอาการ โดยจะมีการ
ทดสอบ ATK เป็นระยะๆ 

• เด็กที่มีอาการตอ้งไม่เดินทางไปโรงเรียน 

• ก่อนการใชง้านแต่ละครั้ ง บริการรถขนส่งจะไดร้ับการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัจุดที่มีการสัมผสั 

• คนขบัและพนกังานประจ ารถทุกคนตอ้งสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง 

• คนขบัและพนกังานประจ ารถทุกคนตอ้งสวมถุงมือแบบใชแ้ลว้ท้ิงตลอดการเดินทาง 

• การเดินทางทั้งหมดในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรการโควิด-19 

• นกัเรียนทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัก่อนข้ึนรถ ซ่ึงมีหน้ากากส ารองให้บริการบนรถบสัแต่ละคนั 

• ผูป้กครองตอ้งสวมหน้ากากเม่ือพาลูกข้ึนรถ 

• นกัเรียนแต่ละคนตอ้งลา้งมือเม่ือเขา้ไปในรถ ทั้งน้ีจะด าเนินการโดยพนกังานประจ ารถ 

• นกัเรียนทุกคนจะไดร้ับการประเมินก่อนท่ีจะไดร้ับอนุญาตให้ข้ึนรถ ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบภายนอกและการตรวจวดัอุณหภูมิ อุณหภูมิ
ตอ้งต ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 99.5 องศาฟาเรนไฮต์ (วดัทีห่น้าผาก) ผูป้กครองจะตอ้งอยู่กบันกัเรียนจนกว่าพวกเขาจะไดร้ับอนุญาตให้

เขา้ไปในรถ เม่ือตรวจสอบแล้ว นกัเรียนจะไดร้ับสติกเกอร์ผ่านแลว้จากพนักงานประจ ารถบัส เด็กท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ามูกไหลจะ

ไม่ไดร้ับอนุญาตให้ข้ึนรถโรงเรียน 

• จ ากัดจ านวนนกัเรียนบนรถบัสและท่ีนั่งท่ีจดัไว ้เพื่อไม่ให้เด็กนัง่ติดกันโดยใช้ท่ีนัง่เดียวกนัทุกวนั กลุ่มครอบครัวสามารถนั่งด้วยกนัได ้

หากตอ้งการ 

• บันทึกการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งหมดเป็นเวลา 14 วนัหลงัจากการเดินทางแต่ละครั้ ง บันทึกระบุว่ามีปัญหาใด ๆ 
เกี่ยวกบัการไม่ปฏิบติัตามและการด าเนินการติดตามใดๆ จะถูกก าหนดโดยเจา้หน้าที่ท่ีเหมาะสม 
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การส่งถงึโรงเรียนโดยรถโรงเรียน 

• จุดส่งนกัเรียนมีแยก 4 จุด เพื่อช่วยให้เวน้ระยะห่างทางสังคมและลดความแออดั 

• รถโรงเรียนเขา้โรงเรียนทางประตูดา้นหลงั (G7) ตั้งแต่ 8.00 น. 

• นกัเรียนชั้นมธัยมไปส่งท่ีดา้นขา้งอาคารเรียนมธัยมศึกษา 

• นกัเรียนชั้น Y4, Y5, Y6 จะส่งที่บริเวณบนัไดทรงคร่ึงวงกลมดา้นนอก 

• นกัเรียนชั้น Y2 Y3 จะส่งบริเวณบนัไดอาคารเรียนประถมศึกษา 

• นกัเรียนชั้นอนุบาล จะส่งบริเวณนอกอาคารเรียนอนุบาล 

• พนกังานประจ ารถจะพาพวกนกัเรียนไปที่ห้องเรียน 
 

 

การกลบับ้านโดยรถโรงเรียน 

• ชั้น Lion Cubs Pre-Nursery Nursery จะถูกรับจากพื้นท่ีรอคอย (EP106) โดยพนักงานประจ ารถและน าไปยงัรถโดยสารที่รออยู่นอกอาคาร
เรียนอนุบาล 

• นกัเรียน Reception และ Y1 จะถูกรับจากบริเวณรอรับท่ีชั้นล่างซ่ึงมีการเวน้ระยะทางสังคมโดยพนกังานประจ ารถ และน าไปยงัรถโดยสารที่
รออยู่นอกอาคารเรียนอนุบาล 

• นกัเรียน Y2 ถึง Y6 จะถูกรับโดยพนกังานประจ ารถจากสนามเด็กเล่นเรือโจรสลดั โดยมีมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

• นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาจะลงรถท่ีจอดรอดา้นนอกบริเวณร้านขายของ tuck shop 

• รถโดยสารทุกคนัจะออกจากโรงเรียน 15:20 – 15:30 น. 
 

พนักงานประจ ารถและคนขับยังคงต้องช่วยนักเรียนคาดเข็มขัดนิรภัย ช่วยพวกเขาในการเข้าและออกจากเบาะนั่งและคาร์ซีท และจับมือเด็กที่อายุ

น้อยกว่า เม่ือพาพวกเขาไปและกลับจากห้องเรียน โดยจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้มีขั้นตอนปฏิบัติเหมือนปกติส าหรับเด็กที่ปฏิบัติตามขั้นตอน

ด้านสุขอนามัย 
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การจัดการโรงอาหาร 
 

• จ านวนนกัเรียนถูกจ ากดัเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมโดยการสับหลีกเวลาการกินไม่ให้ตรงกนั 

• ชั้น Lion Cubs Pre-Nursery และ Nursery รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวนัในห้องเรียน 

• ชั้น Reception และ Y1 จะรับประทานอาหารกลางวนัในโรงอาหารโดยการสับหลีกเวลาไม่ให้ตรงกนั เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเวน้

ระยะห่างทางสังคมจากผูใ้หญ่และเด็กคนอื่นๆ 

• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษารับประทานอาหารบริเวณ  The Jungle และ The Basement โดยสับหลีกเวลาไม่ให้ตรงกนั 

• การเขา้คิวก่อนเขา้โรงอาหารถูกควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเวน้ระยะห่างทางสังคมโดยใชเ้คร่ืองหมายบนพื้น 

                                                                                 

• มีทางเขา้ออกหน่ึงจุดและทางออกมีจดัแยกจากกนั (ระบบทางเดียว) 
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• ฉากกั้นอะคริลิกใสเพื่อกั้นแยกนกัเรียนขณะรับประทานอาหาร 
 

อนุบาล (2 คน)        ประถมศึกษา (6 คน)    มัธยมศึกษา (6 คน) 

         

 

                                                                                             พื้นที่รับประทานอาหารภายนอก 

                                

 

• นกัเรียนจะไดร้ับเสิร์ฟอาหารทุกรายการ ไม่มีบริการตนเอง 

• พนกังานโรงอาหารจะมอบชอ้นส้อมจะมอบให้นกัเรียนแต่ละคน (สวมถุงมือ) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรวบรวมอาหาร  

• นกัเรียนจะไม่ใชช้อ้นส้อมร่วมกนั 

• นกัเรียนตอ้งใชข้วดน ้าของตวัเอง 
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• เวน้ระยะห่างทางสังคม 1 เมตร ระหว่างการเขา้คิวโดยใชเ้คร่ืองหมายบนพื้น 

                      
 

 

• นกัเรียนจะคืนจานท่ีบริเวณพื้นท่ีรวบรวมจาน แต่จะรักษาระยะห่างทางสังคมในระหว่างกระบวนการน้ี 

 

                                                                         

 

• โรงอาหารจะไดร้ับการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ  

• เม่ือส้ินสุดการบริการแต่ละครั้ ง โรงอาหารจะไดร้ับการท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออย่างทัว่ถึง ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีมีสัมผสัสูงทั้งหมด รวมทั้งม้า

นัง่ดว้ย 

• ไม่อนุญาตผูข้ายภายนอกส่งอาหารเขา้มาในโรงเรียนในช่วงเวลาพกั 

• บริษทัท าอาหาร Epicure Food Service จะปฏิบติัตามระบบเอกสารการท างานที่ปลอดภยัของมาตรการโควิด-19 
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การเคลือ่นย้ายในบริเวณโรงเรียน 
 

• มีการท าเคร่ืองหมายไวต้ามทางเดินและบนัไดทั้งหมด เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคมให้สูงสุด ซ่ึงจะใชป้้ายเป็นเคร่ืองหมายบงัคบัใชอ้ีกครั้ ง 

                  อนุบาล                       ประถมศึกษา               มัธยมศึกษา 

 

 
 

 

• ทางเดินไดร้ับการจดัการ เพื่อให้แน่ใจวา่มีการเวน้ระยะห่างทางสังคมระหว่างการเปลี่ยนชั้นเรียนและช่วงพกัเบรก 

• ให้นกัเรียนยา้ยเขา้ห้องเรียน/พื้นท่ีสอนโดยเร็วท่ีสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตวักนั 

• มีเจลลา้งมือให้บริการทัว่อาคารเรียน 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

• มีพรมฆ่าเช้ือรองเทา้ท่ีทางเขา้ทุกอาคาร 

                                            

• ราวบนัไดมีการฆ่าเช้ือทุกชัว่โมง แต่มีป้ายเตือนนกัเรียนไม่ให้สัมผสักบัราวบนัได 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 

ห้องน ้า 
 

• อนุญาตให้เขา้ห้องน ้าไดเ้พียงครั้ งละ 3 คนเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

                                                                  
 

• การเวน้ระยะห่างทางสังคม 1 เมตรภายในห้องน ้า โดยใชเ้คร่ืองหมายเวน้ระยะบนพื้น 

        อนุบาล   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

                                               
 

• โถปัสสาวะและอา่งลา้งหน้าบางส่วนถูกปิดการใชง้าน เพื่อให้ไดก้ารเวน้ระยะห่างทางสังคมท่ีถูกตอ้งภายในห้องน ้า 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 
 

• ห้องน ้าท าความสะอาดทุกชัว่โมง และท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพื้นผิวสัมผสัทั้งหมดอย่างละเอียด หลงัเวลาพกัเบรกในแต่ละครั้ ง 

                         

• กระดาษเช็ดมือแบบใชค้รั้ งเดียว 
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ส่วนที่ 3 – นโยบายการเข้าออกและรักษาระยะห่างของโรงเรียน 

การก าจัดขยะอันตราย 

 

• ถงัขยะโดยเฉพาะ บริเวณรอบโรงเรียน ส าหรับการก าจดัหน้ากากอนามยัอย่างปลอดภยั 

                    
 

• ถงัขยะโดยเฉพาะ ส าหรับการก าจดัชุดตรวจ ATK  

                  
 

• ถงัพกัคอยขยะอนัตรายและท าสัญญากบับริษทัก าจดัขยะวี แคร์ ไลฟ์ 
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ส่วนที่ 4 – การเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ 

มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาตัวเลือกการเรียนรู้เสมือนที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถอยู่ในโรงเรียนได้ ควบคู่ไ ปกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่จดัเตรียมส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกบัการเรียนรู้แบบเสมือนและการเรียนรู้ที่บา้น โดยที่แผนมุ่งเน้นไป
ที่กลยุทธ์การสอนที่รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมและรวมถึงบทเรียนเกี่ยวกบัมาตรการสุขอนามยัที่เหมาะสม  

 
การเรียนแบบพบหน้ากันในโรงเรียน: เป็นสถานะที่เราต้องการ เน่ืองจากนกัเรียนเข้าโรงเรียนตามปกติและปฏิบัติตามตารางเวลาปกติ มีมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัที่เขม้งวด ตลอดจนมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม 
 
โรงเรียนเสมือน ใชโ้ปรแกรม MS Teams และการผสมผสานเคร่ืองมือและแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อขบัเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียน และท าให้
นักเรียนสามารถเช่ือมต่อกับครูและเพื่อนๆ ได้ ความสมดุลของกิจกรรมที่ท าพร้อมกันและท าไม่พร้อมกันจะใช้ตามระดับการพัฒนาและ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ บริการช่วยเหลือนกัเรียน (การให้ค าปรึกษา, การสนบัสนุนการเรียนรู้, EAL) ยงัคงให้บริการทางออนไลน์ และโรงเรียน
นานาชาติรีเจนท์ พทัยา จะยงัคงท าทุกอย่างเท่าที่ท าได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางอารมณ์ทางสังคมของเด็กในสภาพแวดลอ้มเช่นน้ี 
 
ส่ิงส าคญัคือตอ้งจ าไวก้็คือว่า การเรียนรู้เสมือนจริงจะดูแตกต่างไป เม่ือนกัเรียนและครูทุกคนท างานในโรงเรียนเสมือน เม่ือเทียบกบัการเรียนรู้แบบ
พบหน้ากนัแลว้ ซ่ึงนกัเรียนและนกัเรียนจะไดพ้บหน้ากนัจริงๆ 
 
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน: ส าหรับการเรียนในโรนงเรียนและการเรียนรู้ท่ีบา้น: (การเรียนรู้แบบผสมผสาน): หากเน่ืองจากค าสั่งของรัฐบาล
เกี่ยวกับการเวน้ระยะห่างทางสังคม  เราจ าเป็นตอ้งลดจ านวนนกัเรียนในโรงเรียน เราจะใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ประกอบดว้ยกิจกรรมแบบพบหน้ า
กนัเสริมดว้ยกิจกรรมแบบเสมือนจริง การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนนกัเรียนเม่ืออยู่นอกโรงเรียน 
 

รูปแบบการเรียนรู้และตัวช้ีวัดความเส่ียง 
 

ตัวช้ีวัดความเส่ียง รูปแบบการเรียนรู้ 

ระดับความเส่ียงต ่า 
การเรียนในโรงเรียนแบบพบหน้ากัน 

ตวัช้ีวดัภายนอกนั้นท าให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการเรียนรู้ในโรงเรียนกบันกัเรียน
ทุกคนที่อยู่ปัจจุบนัและการท ากิจกรรมตามตารางเวลาปกติ 

ระดับความเส่ียงปานกลาง 

การเรียนแบบผสมผสาน 
(การเรียนในโรงเรียนและการเรียนที่บ้าน) 

 การเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถท าไดต้ามแนวทางของรัฐบาลที่ก าหนดจ านวน
นกัเรียนที่ไดร้ับอนุญาตในโรงเรียนในเวลาใดก็ไดแ้ละขอ้ก าหนดการเวน้
ระยะห่างทางสังคม มีระเบียบปฏิบัติในการปฏิบติังานส าหรับความตอ้งการ
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียน เจา้หน้าที ่ผูป้กครอง และชุมชน 

ระดับความเส่ียงสูง 

โรงเรียนเสมือนจริง 
มีการเรียนรู้เสมือนจริงส าหรับนกัเรียนทุกคน โดยมีการเขา้ถึงโรงเรียนอย่าง
จ ากดัหรือไม่มีเลย โดยอา้งอิงตามแนวทางและขอ้จ ากดัของรัฐบาล นกัเรียน

และครูจะท างานจากที่บา้น 
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ส่วนที่ 4 – การเรียนรู้ 

อุปกรณ์การเรียน 

 

• ไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา แล็ปท็อป ไอแพด ฯลฯ 

• ครูแต่ละคนจะดูแลสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน 

• นกัเรียนตอ้งน าอุปกรณ์การเรียนที่จ  าเป็นมาเองจากที่บา้น 

• ห้ามนกัเรียนน าของเล่นมาโรงเรียน 

 

การจัดการเวลาพักเบรกและพักเที่ยง 

 

• ในช่วงพกั นกัเรียนจะไดร้ับการดูแลอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางสังคม 

• กลุ่มชั้นปีต่างๆ จะไดร้ับการจดัสรรพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีแตกต่างกนัในช่วงเวลาท่ีสับหลีกไม่ตรงกนั 

• เคร่ืองเล่นท่ีใชร่้วมกนัทั้งหมดจะห้ามใชง้าน เพื่อลดการปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 

     
 

• ชั้น Lion Cubs Pre Nursery และ Nursery ใช้พื้นท่ีภายนอกห้องเรียนส าหรับช่วงพกัเบรก นักเรียนจะสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ภายนอกกบัชั้นเรียนของพวกเขาไดท้ันเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีโอกาสออกก าลงักายและเล่นนอกสภาพแวดล้อมเป็นประจ า

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเวน้ระยะห่างทางสังคม เวลาเหล่าน้ีจะถูกก าหนดไวเ้พื่อให้มีเวลาเล่นท่ีสับหลีกไม่ตรงกนั เพื่อให้มัน่ใจว่านกัเรียนจะ

สามารถอยู่ในบบัเบ้ิลชั้นเรียนได ้

• ไม่อนุญาตให้มีการเล่นกีฬาทีมี่การสัมผสักนั 

• เวลาอาหารกลางวนัถูกสับหลีกไม่ให้ตรงกนัเพื่อลดความแออดั 

• ใชเ้จลลา้งมือก่อนและหลงัเล่น 

• จุดที่มีการสัมผสัเป็นหลกัจะถูกฆ่าเช้ือหลงัจากช่วงพกัเบรก (ที่จบัประตู ฯลฯ) 
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ส่วนที่ 4 – การเรียนรู้ 

พลศึกษาและกีฬา 

 

• กิจกรรมพลศึกษาทั้งหมดไดร้ับการวางแผนอย่างเต็มท่ี เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม 

• นกัเรียนตอ้งสวมหน้ากาก (เวน้แต่จะไดร้ับค าแนะน าเป็นอย่างอื่น) ในช่วงที่มีกิจกรรมที่ตอ้งออกแรง 

• จะไม่มีกีฬาที่มีการสัมผสัติดต่อ/กีฬาประเภททีม 

• การรักษาระยะห่างทางสังคมในห้องเปลี่ยนเส้ือผา้ โดยการลดจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ห้องเปลี่ยนเส้ือผา้พร้อมกนั 

• ให้นกัเรียนสวมชุดพละไปโรงเรียน เพื่อลดความจ าเป็นในการใชห้้องเปลี่ยนเส้ือผา้ 

• บริเวณเปลี่ยนเส้ือผา้จะฆ่าเช้ือหลงัการใชง้านแต่ละครั้ ง 

• อุปกรณ์ตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือก่อนและหลงัการใชง้าน 

• อุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีจดัไวใ้ห้เวน้ระยะห่างทางสังคม พร้อมการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมระหว่างการใชง้านของนกัเรียนแต่ละคน 
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ส่วนที่ 4 – การเรียนรู้ 

ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้อืน่ๆ 

อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

• ผา้เช็ดฆ่าเช้ือ 

• เจลลา้งมือ 

• สบู่เหลวส าหรับชั้นเรียนประถมศึกษาและอนุบาล 

• หน้ากากอนามยัส ารอง 

• ถงัขยะแบบมีฝาปิดแบบใชเ้ทา้เหยียบ 

 

• ห้องเรียนถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับข้อก าหนดการเวน้ระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร โดยมีการลดจ านวนนักศึกษาในโรงเรียนที่รวมตวักันในแต่

ละครั้ ง 

ห้องเรียนอนุบาล           ห้องเรียนประถมศึกษา                    ห้องเรียนมัธยมศึกษา 

      
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

     
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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ส่วนที่ 4 – การเรียนรู้ 
 

• จุดสัมผสัทั้งหมดในห้องเรียนไดร้ับการท าความสะอาดอย่างละเอียด และท าการฆ่าเช้ืออย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั 

• เคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองไดร้ับการท าความสะอาดอย่างละเอียด 

• มีระเบียบวิธีท าความสะอาดขั้นสูงส าหรับทุกห้องเรียน เม่ือส้ินสุดการเรียนแต่ละวนั 

• มีการวางแผนชั้นเรียนเพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคมสูงสุด เช่น การจ ากดักิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ 

• นกัเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขอนามยัที่ดีและการเวน้ระยะห่างทางสังคมผ่านการประชุมการเขา้แถวตอนเช้า โปสเตอร์ และ

โปรแกรมเพื่อสุขภาวะที่ดี Be Ambitious Be Well 

• แผนผงัท่ีนัง่ส าหรับแต่ละชั้นเรียน เพื่อช่วยในการติดตามสถานะ 

 

มาตรการเพิ่มเติมส าหรับชั้นอนุบาล: 

• ในกรณีท่ีเด็กเล็กไม่สามารถเวน้ระยะห่างทางสังคมได ้จะมีการจดัให้มีกลุ่มชั้นเรียนท่ีมีขนาดเล็กและคงเส้นคงวาไวด้ว้ยกนัตลอดทั้งวนั 

และกลุ่มเหล่าน้ีจะถูกแยกออกจากกนั แต่ละกลุ่มชั้นเรียนจะอยู่กบัเจา้หน้าท่ีประจ าตลอดทั้งวนั 

• การเรียนการสอนโดยอาจารยพ์ิเศษจะด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยมีการฉายภาพบนไวท์บอร์ด 

• อาหารส่งไปยงัพื้นท่ีการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกกลุ่มแยกจากกนั 

• จ านวนของเล่นและอุปกรณ์ที่ใชใ้นแต่ละวนัลดลง เพื่อให้สามารถท าความสะอาดส่ิงของท่ีใชแ้ลว้ทั้งหมดไดเ้ป็นประจ า 

• ของเล่นท่ีนุ่มและของตกแต่งท่ีนุ่มทั้งหมดถูกน าออกไป และลดชั้นวางอุปกรณ์การเรียนแบบเปิดโล่งให้เหลือน้อยที่สุด 

• นกัเรียนที่ท างานและเล่นกันในบบัเบ้ิล จะมีการก าหนดเวลาส าหรับกิจกรรมในบบัเบ้ิล ก่อนท ากิจกรรมต่อไป เด็กทุกคนควรลา้งมือ โดย
มีผูใ้หญ่เช็ดท าความสะอาดเคร่ืองเล่นภายในพื้นท่ีเล่นบ่อยๆ 

• นกัเรียนจะลา้งมือหลงัท ากิจกรรมแต่ละอย่าง พื้นผิวท่ีเด็กและเจา้หน้าที่สัมผสั เช่น ของเล่น หนงัสือ ประตู อ่างลา้งหน้า ห้องน ้า สวิตช์ไฟ 

จะไดร้ับการท าความสะอาดพื้นผิวดงักล่าวตลอดทั้งวนั 

• ส าหรับนักเรียนที่นอนหลบัที่โรงเรียน จะมีเตียงจะวางห่างกนั 1 เมตร โดยผูป้กครองจดัเตรียมเคร่ืองนอนและน ากลบับ้านทุกคืนเพื่อซัก 
ใหเ้ด็กๆ ถอดหน้ากากเวลานอน 

• ให้ใชข้ั้นตอนการลา้งมือก่อนเปลี่ยนผา้ออ้ม/เวลาเขา้ห้องน ้า 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 

การเข้าออกโรงเรียน/การเรียนทางไกล 
 

• ในช่วงเปิดเรียนครั้ งแรก ผูป้กครองอาจเลือกท่ีจะให้นกัเรียนเรียนอยู่ท่ีบ้าน และโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา จะยงัคงสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนที่บา้นต่อไป นอกจากน้ียงัมีนักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในพื้นท่ีแยกกักกัน และจ าเป็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนรู้เสมือนจริง ซ่ึงจะไม่ใช่โรงเรียนเสมือนจริงเต็มรูปแบบ แต่จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ กิจกรรมที่ท าพร้อมกันและท าไม่
พร้อมกนั ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ข้ึนอยู่กบัความต้องการดา้นพฒันาการของนักเรียน โดยผูป้กครองที่เลือก
ให้ลูกอยู่บา้น จะตอ้งแจง้ให้โรงเรียนทราบ 

• นกัเรียนจะไม่ถูกท าเคร่ืองหมายว่า "ขาดเรียน" ตราบใดที่พวกเขาส่งการบา้นเป็นปกติ 
 
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการเจ็บป่วยและการเข้าเรียน 
 

• นกัเรียน คณาจารย ์หรือเจา้หน้าที่ท่ีป่วยไม่ควรเขา้เรียน 

• ทุกครอบครัวตอ้งส าแดงขอ้มูลของตนเองให้ครบถว้นก่อนเขา้โรงเรียน โดยการส าแดงขอ้มูลดว้ยตนเองเป็นการรับรองว่า:  

o ไม่มีใครในครอบครัวของเราไดร้ับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเช้ือโควิด-19 

o ไม่มีใครในครอบครัวของเราเป็น “บุคคลที่ถูกสอบสวน” โควิด-19 

o ไม่มีใครในครอบครัวของเราสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง 14 วนัที่ผ่านมา 

o ไม่มีใครในครอบครัวของเราแสดงอาการของโควิด-19 ในช่วง 14 วนัที่ผ่านมา (ไอแห้ง ไข ้เจ็บคอ หายใจถี่) 

o ไม่มีใครในครอบครัวของคุณเดินทางออกนอกประเทศไทยในช่วง 14 วนัที่ผ่านมา 

o ครอบครัวที่เดินทางมาประเทศไทยจากต่างประเทศจะตอ้งจดัเตรียมส าเนาใบรับรองการกกัตวัตามก าหนด (Quarantine Completion 
Certificate) 

 

ค าถามเฉพาะเกี่ยวกบัการส าแดงตนเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของรัฐบาลในการรายงาน 

• นกัเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะตอ้งให้ประเมินสุขภาพและปัจจยัเส่ียงดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยใช้แอปพลิเคชัน่ไทยเซฟไทย (Thai 

save Thai) 
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ส่วนที่ 5 – แผนรับมือ 

ระเบียบปฏิบัตกิารรับมือเหตฉุุกเฉิน 
 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา มีแผนรับมือโดยละเอียด ในกรณีที่เราพบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ในชุมชนนกัศึกษา/เจา้หน้าที่ของเรา และปฏิบัติตาม
แนวทางและขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขในการับมือต่อกรณีพบผูป่้วยโควิด-19 
 
หากพบว่าบุคคลในโรงเรียนมีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก จะมีการด าเนินมาตรการทนัที เพื่อเคลื่อนยา้ยบุคคลไปยงัห้องแยกที่ก าหนด และ
ด าเนินการตามมาตรการติดตามที่เหมาะสม 
 
บุคคลใดก็ตามที่มีอุณหภูมิหรืออาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI) จะถูกน าตวัไปที่ห้องแยก โดยจะใชชุ้ดป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) เต็ม
ตวัในห้องแยกกกักนั และจะมีการวดัอุณหภูมิซ ้า บุคคลดงักล่าวจะถูกแยกกกัตวัไว ้จนกว่าพวกเขาจะสามารถกลบับา้นพร้อมกบัพ่อแม่หรือผูดู้แลที่
ลงทะเบียนไว ้พยาบาลจะแนะน าให้ท าชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) ที่บา้น ตอ้งส่งผลการทดสอบให้กบัพยาบาลเม่ือทดสอบแลว้เสร็จ หากผลการ
ทดสอบเป็นบวก ก็จะเร่ิมตน้ใชร้ะเบียบปฏิบติัการติดตามผูมี้ความเส่ียง บุคคลใดก็ตาม (ไม่ว่าจะได้ท าการทดสอบโควิด-19 หรือไม่ก็ตาม) จะตอ้ง
ไม่มีอาการโดยไม่มีการใชย้าลดอาการเป็นเวลา 48 ชัว่โมงเต็ม ก่อนเขา้สู่โรงเรียนอีกครั้ ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการเร่ิมเปิดโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ ตุลาคม พ.ศ. 2564    

 

46 | โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา              ฉบับแก้ไขปรับปรุง ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 

ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 
 

แผนการรับมือผู้มีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก 

 (นกัเรียนไปกลบั) 

_____________________________________________________________ 

นักเรียนทดสอบ ATK ที่บ้านและได้ผลเป็นบวก (+) 

 

ครอบครัวแจ้งมายังส านักงานโรงเรียน 

 

โรงเรียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.ที่ดูแลนักเรียนของเราทราบ 

 

โรงพยาบาลติดต่อทางครอบครัวเพื่อท าการทดสอบ RT-PCR  

 

คณะกรรมการโควิดด าเนินการติดตามการสัมผัส 

  

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยไม่มีอาการใดๆ 
 

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นบวก  

นกัเรียนอาจจะกลบัมาเรียนได ้เม่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี: 

 
กลบัมาเรียนได ้

พร้อมผลการทดสอบ PCR 
 

1. เม่ือผ่านไป 15 วนั นบัจากวนัท่ีติดเช้ือ และนกัเรียนไม่มีอาการใดๆ เป็นเวลา 

48 ชัว่โมง ก่อนจะกลบัเขา้มาเรียน (โดยไม่ใชย้าลดอาการใดๆ) 

 2. ใบรับรองแพทย ์

3. การยืนยนัรับรองดว้ยวาจาจากโรงพยาบาล 

  

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยมีอาการ 
 

 
สมารถกลบัมาเรียนไดเ้ม่ือผ่านไป 48 ชัว่โมง และไม่

มีอาการใดๆ โดยไม่ใชย้าบรรเทาอาการ 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 
 

แผนการรับมือผู้มีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก 

(ครู/เจา้หนา้ที่) 

_____________________________________________________________ 

 

เจ้าหน้าที่ทดสอบ ATK ที่บ้านและได้ผลเป็นบวก (+) 

 

เจ้าหน้าที่แจ้งครูใหญ่ 

 

โรงเรียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.ที่ดูแลผนักงานของเราทราบ 

 

โรงพยาบาลติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อท าการทดสอบ RT-PCR 

 

คณะกรรมการโควิดด าเนินการติดตามการสัมผัส 

 

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยไม่มีอาการใดๆ 
 

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นบวก  

เจา้หน้าท่ีอาจจะกลบัมาปฏิบติังานได ้เม่ือปฏิบติัดังต่อไปน้ี: 

กลบัมาท างานได้ 

พร้อมผลการทดสอบ PCR 
 

1. เม่ือผ่านไป 15 วนั นบัจากวนัท่ีติดเช้ือ และนกัเรียนไม่มีอาการใดๆ เป็นเวลา 

48 ชัว่โมง ก่อนจะกลบัเขา้มาปฏิบติังาน (โดยไม่ใชย้าลดอาการใดๆ) 

 2. ใบรับรองแพทย ์ 

3. การยืนยนัรับรองดว้ยวาจาจากโรงพยาบาล 

  

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยมีอาการ 
 

สมารถกลบัมาเรียนไดเ้ม่ือผ่านไป 48 ชัว่โมง และไม่

มีอาการใดๆ โดยไม่ใชย้าบรรเทาอาการ 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 
 

การติดตามการสัมผัสใกล้ชิด 
 

การเขา้เรียนจะเกิดข้ึนในช่วงเร่ิมตน้ของแต่ละชั้นเรียน ห้องเรียนจะก าหนดท่ีนั่งส าหรับนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ติดตามการ
สัมผสัไดง่้ายข้ึน ในกรณีท่ีโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา ไดร้ับแจง้กรณีพบผูป่้วยโควิด-19 ในชุมชนโรงเรียน 
 
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC, USA) 
 
การสัมผสัใกลชิ้ดผ่านระยะใกล้และระยะการสัมผสั: คนท่ีอยู่ห่างจากผูติ้ดเช้ือในระยะ 6 ฟุต (ไดร้ับการยืนยนัจากห้องปฏิบติัการหรืออาการป่วยที่
เขา้กันไดท้างคลินิก) เป็นเวลารวม 15 นาทีข้ึนไปในระยะเวลา 24 ชัว่โมง (เช่น บุคคล 3 คน สัมผสักนัเป็นเวลา 5 นาที รวมเป็น 15 นาที) ผูติ้ดเช้ือ
สามารถแพร่เช้ือ SARS-CoV-2 ไดต้ั้งแต่ 2 วนัก่อนมีอาการใดๆ (หรือส าหรับผูป่้วยที่ไม่มีอาการ 2 วนัก่อนวนัที่เก็บตวัอย่างที่มีผลเป็นบวก) จนกว่า
จะมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ในการยุติการแยกตวัอยู่บา้น 
 
ขอ้ยกเวน้: ในห้องเรียนในร่ม ค าจ ากดัความของการสัมผสัอย่างใกลชิ้ด ไม่รวมถึงนกัเรียนที่อยู่ในระยะ 3 ถึง 6 ฟุตจากนักเรียนท่ีติดเช้ือ (ได้รับการ
ยืนยนัจากห้องปฏิบติัการหรืออาการป่วยท่ีเขา้กนัไดท้างคลินิก) หากทั้งนกัเรียนท่ีติดเช้ือและนกัเรียนท่ีสัมผสัสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาอย่าง
ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ขอ้ยกเวน้น้ีใชไ้ม่ไดก้บัครู เจา้หน้าที่ หรือผูใ้หญ่คนอื่นๆ ในห้องเรียนในร่ม 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 
 

นิยามของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19  

_________________________________________________________________ 

บุคคลที่ไดร้ับผลการทดสอบ PCR จากป้องปฏิบติัการว่าติดเช้ือโควิด-19 

 

ผู้สัมผัสที่มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง 

_________________________________________________________________ 

บุคคลผูซ่ึ้งมีการสัมผสัใกลชิ้ดกับผูป่้วยยืนยนัโควิด-19 ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี: 

• ผูท้ี่เรียนหรือท างานในห้องเดียวกบัผูป่้วยยืนยนัโควิด-19 

• บุคคลที่สนทนากบัผูป่้วยโควิด-19 เกิน 5 นาที ในระยะห่าง 1 เมตร หรือถูกผูป่้วยไอหรือจามโดยไม่มีการป้องกัน (เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามยัหรือหน้ากากผา้) 

• บุคคลที่อยู่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศปิด เช่น รถยนต์ปรับอากาศหรือห้องที่มีผูป่้วยโควิด-19 ในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร เป็นเวลา

มากกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกนั (เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามยัหรือผา้ปิดปาก) 

 

ผู้สัมผัสที่มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต ่า 

______________________________________________________________________ 

ผูท้ี่ไดร่้วมกิจกรรมอื่น ๆ กบัผูป่้วยโควิด-19 แต่ไม่เขา้เกณฑ์บุคคลที่มีความเส่ียงสูง 

 

บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด 

______________________________________________________________________ 

บุคคลที่ไดส้ัมผสักบัผูส้ัมผสัที่มีความเส่ียงสูงถูกจดัเป็นประเภทเป็นบุคคลที่มีความเส่ียงต ่า  

บุคคลที่ไดส้ัมผสักบัผูติ้ดต่อที่มีความเส่ียงต ่าถูกจดัประเภทเป็นบุคคลที่ไม่มีความเส่ียง 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 
 

 

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา  
นิยามการสัมผัสที่มีความเส่ียงต่อการตดิเช้ือสูง ดังนี:้ 

 

 

ไม่ใส่หน้ากาก 

ภายในระยะ 1 เมตร 

อย่างน้อย 5 นาที  

 

ใส่หน้ากาก 

ภายในระยะ 1 เมตร 

เป็นเวลามากกว่า 15 นาที* 

 

บุคคลที่อยู่ภายในบ้านเดียวกัน 

 

นักเรียนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด 

กับนักเรียนที่มีความเส่ียง 

ต่อการติดเช้ือสูง 

 

 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น 

เดินไปห้องเรียนน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นขณะที่ใส่หน้ากาก 

 

หากโรงเรียนรู้ว่ามีนกัเรียนหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีติดเช้ืออยู่ในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะด าเนินการติดตามผูส้ัมผสัอย่างระมดัระวงั และผูส้ัมผสัที่มีความ

เส่ียงต่อการติดเช้ือสูงจะตอ้งแยกตวัเองท่ีบา้น จะตอ้งท าการทดสอบ ATK เพื่อให้ไดผ้ลการทดสอบที่เป็นลบ เพื่อกลบัเขา้มาเรียนอีกครั้ ง 
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ส่วนที่ 5 – แผนการรับมือ 

แผนเผชิญเหตปุ้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ของโรงเรียน 
 

ระดบัการแพร่ระบาด มาตรการ 
ในชุมชน ในโรงเรียน ครู / นกัเรยีน โรงเรยีน 

ไม่มผูีต้ดิเชื้อ ไม่พบผูต้ดิเชื้อยนืยนั 
• ปฏบิตัติามมาตรการ DMHTT 
• ประเมนิ TST เป็นประจ า 

• เปิดเรยีน on site 
• ปฏบิตัติามมาตรการ TSC Plus 
• เฝ้าระวงัคดักรอง ในกรณีโรงเรยีนนอนประจ า, เดก็พเิศษ 

มผูีต้ดิเชื้อ 
ประปราย 

ไม่พบผูต้ดิเชื้อยนืยนั 
• ปฏบิตัติามมาตรการ DMHTT 
• ประเมนิ TST เป็นประจ า 

• เปิดเรยีน on site 
• ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ TSC Plus 
• เฝ้าระวงัคดักรอง ในกรณีโรงเรยีนนอนประจ า, เดก็พเิศษ 

พบผูต้ดิเชื้อยนืยนั 
ในหอ้งเรยีน 
1 ราย ขึน้ไป 

• ปฏบิตัเิขม้ตาม DMHTT 
   * เน้นใส่หน้ากาก *เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
• ประเมนิ TST ทุกวนั 
• ระบายอากาศ ทุก 2 ชัว่โมง กรณีใช้เครื่องปรบัอากาศ 
    กรณี High risk contact : งดเรียน on site และกกัตวั
ที่บ้าน 14 วนั 
    กรณี Low risk contact : ใหส้งัเกตอาการของตนเอง 
และปฏบิตัติามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

• ปิดหอ้งเรยีนที่พบผูต้ดิเชื้อ 3 วนั เพื่อท าความสะอาด 
• เปิดหอ้งเรยีนอื่น ๆ  on site ได้ตามปกต ิ
• สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel surveillance 
ทุก 2 สปัดาห ์

• ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ TSC Plus 

พบผูต้ดิเชื้อยนืยนั 
มากกว่า 

1  หอ้งเรยีน 

• ปฏบิตัเิขม้ตาม DMHTT 
   *เน้นใส่หน้ากาก *เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
• ประเมนิ TST ทุกวนั 
• ระบายอากาศ ทุก 2 ชัว่โมง กรณีใช้เครื่องปรบัอากาศ 

• ปิดหอ้งเรยีนที่พบผูต้ดิเชื้อ 3 วนั เพื่อท าความสะอาด หรอื
ตามอ านาจการพจิารณาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

• • ปฏบิตัเิขม้ตามาตรการ TSC Plus 

มผูีต้ดิเชื้อ 
เป็นกลุ่มก้อน 

 • ปฏบิตัเิขม้ตาม DMHTT 
   *เน้นใส่หน้ากาก *เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
• ประเมนิ TST ทุกวนั 
• ระบายอากาศ ทุก 2 ชัว่โมง กรณีใช้เครื่องปรบัอากาศ 
   กรณี High risk contact : งดเรยีน on site และกกัตวัที่
บ้าน  14 วนั 
  กรณี Low risk contact : ใหส้งัเกตอาการของตนเอง 

• พจิารณาการเปิดเรยีน on site โดยเขม้มาตรการทุกมติิ 
• ส าหรบัพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พจิารณาปิด 
โดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดบัพื้นที่   
หากมหีลกัฐานและความจ าเป็น 

• สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel surveillance ทุก 2 สปัดาห์ 

มกีาร 
แพร่ระบาด 
ในชุมชน 

 • ปฏบิตัเิขม้ตาม DMHTT 
• เฝ้าระวงัอาการเสีย่งทุกวนั Self Quarantine 
• ประเมนิ TST ทุกวนั 

• พจิารณาการเปิดเรยีน on site โดยเขม้มาตรการทุกมติิ 
• ส าหรบัพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พจิารณาปิด 
โดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดบัพื้นที่  หาก
มหีลกัฐานและความจ าเป็น 

• สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel surveillance ทุก 2 สปัดาห์ 
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ส่วนที่ 6 – นักเรียนประจ า 

มาตรการทั่วไปส าหรับนกัเรียนประจ า 
 

• มีการท าความสะอาดห้องนอนประจ า ห้องส่วนกลาง และทางเดินทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนเปิดให้บริการ 

• มีพื้นท่ีกักกนัตนเองเพื่อให้ผูป่้วยท่ีต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยนัว่าเป็นโควิด-19 สามารถจัดการได้จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงเพื่อพา
พวกเขาไปโรงพยาบาล 
 

                                          
 

• เจา้หน้าที่และนกัศึกษาตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายทุกเชา้และเยน็ภายในหอพกันกัเรียน 

• การทดสอบ ATK 2 ครั้ งต่อสัปดาห์โดยพยาบาลของโรงเรียน 

• พรมฆ่าเช้ือเทา้ท่ีทางเขา้หอพกัแต่ละแห่ง 

                                                                                                    

• เจลลา้งมือที่จุดทางเขา้แต่ละจุด 
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ส่วนที่ 6 – นักเรียนประจ า 

• อนุญาตให้เขา้ห้องน ้าไดเ้พียง 3 คนต่อครั้ งเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

          

• นกัเรียนประจ าแต่ละคนจะถูกก าหนดห้องส้วมและห้องอาบน ้าของตวัเอง 

• นกัเรียนประจ าทั้งหมดอยู่ในห้องเด่ียวแยกจากกนั 

• นกัเรียนประจ าไม่อนุญาตให้แขกเขา้พกัในห้องของตน รวมทั้งนกัเรียนคนอื่นๆ ดว้ย เป็นตน้ 

• นกัเรียนประจ าไดร้ับอนุญาตให้เขา้สังคมในพื้นท่ีโรงเรียนประจ าส่วนกลาง แต่จะตอ้งรักษาระยะห่างทางสังคม และตอ้งไดร้ับการดูแล

ในระหว่างกิจกรรมกลุ่ม 

• บริเวณท่ีนัง่และทางเดินมีเคร่ืองหมายการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

                         
• โปสเตอร์ติดทัว่หอพกัเพื่อก าชบัการบังคบัใชม้าตรการป้องกนัโควิด-19 
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ส่วนที่ 6 – นักเรียนประจ า 
 

• ไม่ให้นกัเรียนแบ่งปันอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงกนัและกนั 

• ไม่มีกิจกรรมการท าอาหารส่วนกลางเกิดข้ึนในหอพกั 

• การส่งอาหารไปยงัสถานท่ีตั้งตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น 

• ไม่อนุญาตให้นกัเรียนประจ าออกจากสถานท่ีตั้ง เวน้แต่จะด าเนินกิจกรรมภายใตก้ารดูแล 

• นกัเรียนประจ าจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของโควิด-19 ในทอ้งถิ่นทั้งหมด รวมทั้งสวมหน้ากาก การเวน้ระยะห่างทางสังคม ฯลฯ เม่ือ

เขา้ร่วมชั้นเรียน 

• มีการแจง้ขอ้มูลที่ชดัเจนก่อนมาถึงหอพกั ที่จะอธิบายข้อก าหนดการปฏิบติังานใหม่แก่ผูป้กครอง เจา้หน้าที่ และนกัเรียนผ่านการน าเสนอ

ดว้ยโปรแกรม PowerPoint 

• อตัราส่วนเจา้หน้าที่การก ากบัดูแลนกัเรียนประจ าที่เหมาะสมไวต้ลอดเวลา 

• ท าความสะอาดหอพกัเป็นประจ าทุกวนั 

 

       

• การฆ่าเช้ือบริเวณผิวสัมผสัทุกจุด 
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ส่วนที่ 6 – นักเรียนประจ า 

แผนการรับมือผู้มีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก 

 (นกัเรียนประจ า) 

_____________________________________________________________ 

นักเรียนทดสอบ ATK ที่หอพักและได้ผลเป็นบวก (+) 

 

นักเรียนถูกส่งไปยังห้องแยกกักกัน 

 

พยาบาลประจ าโรงเรียนติดต่อพ่อแม่/ผู้ปกครองเพื่อรับตัวกลับ 

 

โรงเรียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.ที่ดูแลนักเรียนของเราทราบ 

 

โรงพยาบาลติดต่อทางพ่อแม่/ผู้ปกครองเพื่อท าการทดสอบ RT-PCR 

 

คณะกรรมการโควิดด าเนินการติดตามการสัมผัส 

  

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยไม่มีอาการใดๆ 
 

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นบวก  

นกัเรียนอาจจะกลบัมาเรียนได ้เม่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี: 

กลบัเขา้หอพกั 

พร้อมผลการทดสอบ PCR 
 

1. เม่ือผ่านไป 15 วนั นบัจากวนัท่ีติดเช้ือ และนกัเรียนไม่มีอาการใดๆ เป็นเวลา 

48 ชัว่โมง ก่อนจะกลบัเขา้มาเรียน (โดยไม่ใชย้าลดอาการใดๆ) 

 2. ใบรับรองแพทย ์

3. การยืนยนัรับรองดว้ยวาจาจากโรงพยาบาล 

  

ผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบ 

โดยมีอาการ 
 

อาจจะกลบัมาหอพกัไดเ้ม่ือผ่านไป 48 ชัว่โมง และ

ไม่มีอาการใดๆ โดยไม่ใชย้าบรรเทาอาการ 
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 ส่วนที่ 7 – การจัดการผู้มาติดต่อโรงเรียน 

 

ผู้มาติดต่อโรงเรียน - ผู้ปกครองที่สนใจ ผู้ปกครองนกัเรียนปัจจุบัน  

และผู้มาตดิต่ออื่นๆ 
 

ระเบียบปฏิบัติ 

• การมาติดต่อท่ีโรงเรียนทั้งหมดควรเป็นการนดัหมายล่วงหน้า และหากเป็นไปได ้ควรเป็นมาติดต่อนอกเวลาท าการท่ีไม่มีนกัเรียนอยู่ 

• ผูม้าติดต่อควรมาพบที่แผนกตอ้นรับและตอ้งมีเจา้หน้าที่อยู่ดว้ยตลอดเวลาเม่ืออยู่ในโรงเรียน 

• ผูร้ับเหมาควรมาพบที่ประตูดา้นหลงั (G7) และตอ้งมีเจา้หน้าที่อยู่ดว้ยตลอดเวลาเม่ืออยู่ในโรงเรียน 

• ผูม้าติดต่อจะตอ้งเช็คอินในแอปพลิเคชัน่ไทยชนะ 

• ตอ้งกรอกแบบฟอร์มส าแดงข้อมูลสุขภาพดว้ยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าผูม้าเยี่ยมไม่มีอาการโควิด-19โดยจะตอ้งไม่มีอาการใดๆ เกิน 14 วนั

และไม่ไดส้ัมผสักบัผูท้ี่มีอาการในช่วง 14 วนัที่ผ่านมา 

• ผูม้าติดต่อตอ้งแสดงหลกัฐานการทดสอบ RTK ที่มีผลเป็นลบ (ภายใน 72 ชัว่โมง) 

• จ าเป็นตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิ อุณหภูมิตอ้งต ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 99.5 องศาฟาเรนไฮต์ (วดัที่หน้าผาก) จึงจะเขา้ได ้เม่ือตรวจสอบแล้ว 
ผูม้าติดต่อจะไดร้ับสติกเกอร์ผ่านการตรวจวดั ไม่อนุญาตให้ผูม้าติดต่อท่ีมีอาการไอและ/หรือน ้ามูกไหลเขา้มาในโรงเรียน 

• ผูเ้ขา้ชมตอ้งสวมหน้ากาก โดยมีหน้ากากส ารองมีจ าหน่ายที่โต๊ะรักษาความปลอดภยั 

• ตอ้งรักษาระยะห่างทางสังคม 

• ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการลา้งมือและฆ่าเช้ือ 
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