
มาตรการสำหรับนักเรียนโรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ในการมาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในสถานศึกษา 
 

ก่อนมาเรียน 
1. นักเรียนต้องกักตัวสังเกตอาการก่อนเปิดภาคเรียนจำนวน ๗ วัน 
2. นักเรียนตรวจสอบตนเองว่ามีอุณหภูมิร่างกายปกติ มีความพรอ้มในการไปเรียน หาก

พบว่า มีอาการตัวร้อน มีไข้ เจ็บคอ หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมกีารไอ -
จามเป็นระยะ หรือมีอาการอุจจาระร่วง ให้หยุดเรียนและตรวจ ATK ก่อนมาเรียน 

3. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับพกพามาใช้งานที่โรงเรียน ดังนี้ 
       -  หน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยสำรอง 
      -  เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา 
       -  ช้อนส้อม แก้วน้ำ และอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 

๔. นักเรียนต้องทำการประเมินภาวะเส่ียงผ่านแอพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” 
 

การมาเรียน 
๑.  นักเรียนต้องเข้ารับการคัดกรอง ณ ประตูทางเข้าโรงเรยีน 
๒.  นักเรียนต้องลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชนั “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน 
๓.  นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox safety zone in school และมาตรการ 6 -

6 - ๗ อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
บ่อย ๆ การตรวจหาเช้ือด้วย ATK เมื่อมีอาการเส่ียง 

๔.  ในการรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงอาหาร
อย่างเคร่งครัด  

๕.  ติดตามข้อมูลข่าวสาร มาตรการและแนวปฏิบัติของโรงเรียนจากช่องทางการส่ือสาร
อย่างใกล้ชิด โดยครูที่ปรึกษาของนักเรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการคัดกรองของโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความเส่ียงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
โควิด – 19 ให้ปฏิบัติดังนี้  

1.1 หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ / มาเรียนตามปกติ  
1.2 หากมีอาการผิดปกติ ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผล

ตรวจเป็นภาพถ่ายที่งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน  ส่วนนักเรียนส่งผลตรวจเป็นภาพถ่าย
รายงานครูที่ปรึกษาและให้ครูที่ปรึกษานำส่งที่งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน) ถ้าผลการตรวจ
เป็นลบให้กักตัวอีก 5 วัน โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำการสอนผ่านระบบออนไลน์
ให้แก่นักเรียน ส่วนนักเรียนให้ติดต่อครู ผู้สอนในแต่ละวิชาเพื่อเรียนในระบบ ON Demand 
หลังจากครบกำหนดกักตัว ให้ตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้ง หากไม่ติดเช้ือโควิด – 19 ให้มาปฏิบัติหน้าที่ 
/ มาเรียนตามปกติ 
 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้าโรงเรียน
ทุกวัน โดยมีครูและเจ้าหน้าที่คัดกรองทำการวัดอุณหภูมิ รวมทั้งสังเกต / ประเมินอาการเบื้องต้น 
หากพบว่ามีอาการผิดปกติ หรือมีอาการเส่ียงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 ต้องทำการตรวจ ATK 
ทันที 
 3. กรณีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมาโรงเรียน แล้วตรวจ ATK จากการ
ประเมินของงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน พบว่าติดเชื้อโควิด – 19 ให้เข้าสู่กระบวนการ 
School Isolation ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
    

มาตรการ School Isolation ของโรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  
 กรณี ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อโควิด – 19 (ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน) ให้
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ครูและบุคลากรกลับบ้าน / ที่พักในทันที และทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง
กักตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ 

2. หากครูและบุคลากรไม่สามารถกลับบ้าน / ที่พักได้ในทันที ให้หาจุดแยกกักตัวภายใน
โรงเรียน (School Isolation) โดยทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ และเมื่อกลับบ้าน / ที่พัก ใหก้ัก
ตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ 
 
 กรณี นักเรียนติดเช้ือโควิด – 19 (ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1.นักเรียนท่ีมาเรียนโดยผู้ปกครองหรือรถรับจ้างมารับ - ส่ง 

1. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แตม่ีอาการเล็กน้อย ให้แยกกัก
ตัวที่โรงเรียน (School Isolation) และให้ครูจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม หรือ



ประสานกับผู้ปกครองมารับกลับบ้าน/ที่พัก เพ่ือทำการกักตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการ
จนหายดี แล้วจึงกลับมาเรียนได้ตามปกติ 

2. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แต่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ให้
ครูนำนักเรียนแยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) โดยประสานกับผู้ปกครองมารับกลับ
บ้าน/ที่พัก แต่หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับกลับได้ในทันที ให้ทำการกักตัวตามระบบของงาน
พยาบาลและอนามัยโรงเรียนอย่างเคร่งครัด จนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับได้ และเมื่อเดินทาง
กลับบ้าน/ที่พักแล้วให้นักเรียนทำการกักตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึง
กลับมาเรียนได้ตามปกติ 

 
2. นักเรียนท่ีพักอาศัยหอพัก 
1. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แตม่ีอาการเล็กน้อย ให้แยกกัก

ตัวที่โรงเรียน (School Isolation) และให้ครูจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยครูต้อง
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเมื่อโรงเรียนเลิกให้นักเรียนเดินทางกลับที่พักอาศัย โดยต้องกักตัว
จนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึงกลับมาเรียนได้ตามปกติ 

2. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แต่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ให้
ครูนำนักเรียนแยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) และประสานกับผู้ปกครองมารับกลับ
บ้าน/ที่พัก แต่หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับกลับได้ในทันที ให้ทำการกักตัวตามระบบของงาน
พยาบาลและอนามัยโรงเรียนอย่างเคร่งครัด จนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับได้ และเมื่อเดินทาง
กลับบ้าน/ที่พักแล้วให้นักเรียนทำการกักตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึง
กลับมาเรียนได้ตามปกติ 

 
3.นักเรียนท่ีมาเรียนโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
1. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แต่มีอาการเล็กน้อย ให้ครูนำ

นักเรียนแยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) และให้ครูจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม เมื่อโรงเรียนเลิก ให้นักเรียนเดินทางกลับบ้าน / ที่พัก โดยให้ทำการกักตัวจนครบตาม
กำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้วจึงกลับมาเรียนได้ตามปกติ 

2. หากตรวจ ATK แล้วผลการตรวจ เป็น บวก (Positive) แต่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ให้
ครูประสานกับผู้ปกครองมารับกลับบ้าน/ที่พัก แต่หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับกลับได้ในทันที 
ให้ทำการกักตัวตามระบบของงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนอย่างเคร่งครัด จนกว่าผู้ปกครอง
จะมารับกลับได้ โดยอนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ส่วนตัวไว้ที่โรงเรียนได้ และเมื่อนักเรียน
เดินทางกลับบ้าน / ที่พักแล้ว ให้ทำการกักตัวจนครบตามกำหนดและรักษาอาการจนหายดี แล้ว
จึงกลับมาเรียนได้ตามปกติ 

 
  


