
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

การจดัการเรียนการสอนและมาตรการป้องกนั 



ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนร่วมราษฎร์

วิทยานุกลู ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภมิู ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภมิู เขต 3 

 
แนวปฏิบติัการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

โรงเรยีนร่วมราษฎร์วทิยานุกูล ตระหนักถงึความส าคญัของการเตรยีมการก่อนการเปิดเรียน 
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน
สถานศกึษา เพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้โรคโควดิ 19 (Covid-19) ตดัความเสี่ยง สร้างภูมคิุม้กนั และ
สร้างความปลอดภยัแก่ทุกคน โรงเรยีนร่วมราษฎร์วทิยานุกูลจงึก าหนดแนวปฏบิตักิารเตรยีมการก่อน
เปิดภาคเรยีน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้  
 1. การประเมนิความพรอ้มกอ่นเปิดเรยีน 

โรงเรยีนร่วมราษฎรว์ทิยานุกูล ด าเนนิการประเมนิตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus  
(TSC+) ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ  เพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนเปิดเรยีน ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2564 ตามลงิกร์ะบบ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school ประกอบดว้ย 6 มติ ิ
44 ขอ้ สถานศกึษาจะตอ้งผา่นการประเมนิทัง้ 44 ขอ้ (สเีขยีว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายงานผลการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus  (TSC+) ต่อที่ประชุมณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอความเหน็ชอบในการเปิดภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศกึษา 2564 แบบ Onsite ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564  



3. เสนอเอกสารการประเมินตนเองและความเห็นของการเปิดเรียนของคณะกรรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเอกสารขอ้มูลจ านวนครู บุคลากรทางการศกึษา และจ านวนนกัเรยีนทีม่อีายุ 
12 ปีขึน้ไปที่ประสงค์รบัการฉัดวคัซีน เสนอต่อส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ภายในวนัที่ 22 ตุลาคม 
2564 เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปิดเรียนในวันที่ 1 
พฤศจกิายน 2564 

4. รณรงค์ครูและบุคลากรในสถานศกึษารบัการฉีดวคัซีน ร้อยละ 85 ขึน้ไป รวมทัง้ผูป้กครอง
นกัเรยีน 
ไดร้บัการฉดีวคัซนีใหม้ากทีสุ่ดกอ่นเปิดภาคเรยีน  

5. ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาตอ้งไดร้บัการตรวจ ATK 100% 
6. เตรยีมความพรอ้ม อาคารสถานที ่ความสะอาดบรเิวณของสถานศกึษาใหม้คีวามพรอ้มใน

การเปิดภาคเรยีน รวมทัง้สื่อเทคโนโลยตี่างๆ ใหพ้รอ้มในการจดัการเรยีนการสอน  
 
การเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอนในวนัเปิดภาคเรียน (Preparation before 

reopening) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อ

สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดขี ึน้ การเปิดสถานศกึษาหลงัจากปิด จากสถานการณ์ โควดิ 19 มคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ในการเตรียมความพร้อมของสถานศกึษา การปฏิบตัิตนของนักเรยีนและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกนัไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความ
ปลอดภยัแก่ทุกคน จงึควรมกีารประเมนิ ความพรอ้มการเปิดภาคเรยีนของสถานศกึษา ซึ่งองค์การเพื่อ
เดก็แห่งสหประชาชาตแิละองค์กรภาค ีได้เสนอ กรอบแนวทาง 6 มติ ิได้แก่ การด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภยั การเรยีนรู้ การครอบคลุมถงึเดก็ด้อยโอกาส สวสัดภิาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการ
บริหารการเงนิ จึงมีแนวคดิในการสร้างความเชื่อมโยงกบั มาตรการป้องกนัโรคเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโควดิ 19 ของศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โค
วดิ-19) (ศบค.) อนัจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสรมิความเขม้แขง็ ด้านการคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภยัของนักเรยีนโดยมมีาตรการควบคุมหลกัในมติกิารด าเนินงาน เพื่อความปลอดภยัจาก
การลดการแพร่เชือ้โรค 6 ขอ้ปฏบิตัใินสถานศกึษา ไดแ้ก่ 



1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่ เข้ามาใน
สถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง วัด
อุณหภูมริ่างกาย 

2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวม
หน้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยั ตลอดเวลาทีอ่ยู่
ในสถานศกึษา 

3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย 
ๆ ด้วยสบู่และน ้า นานอย่างน้อย 20 วนิาทหีรอืใช้
เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผสับริเวณจุด
เสีย่ง รวมทัง้ไม่ใชม้อืสมัผสั ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

4. เวน้ระยะห่าง (Social Distancing) เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถงึ
การจดัเวน้ระยะห่างของสถานที่ 

5. ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาดห้องเรยีน 
และบรเิวณต่าง ๆ โดยเชด็ท าความสะอาดพื้นผวิสมัผสัของโต๊ะ เก้าอี้ และวสัดุอุปกรณ์ ก่อนเขา้เรยีน 
ช่วงพกัเที่ยง และหลงัเลกิเรยีนทุกวนั รวมถงึจดัให้มถีงัขยะมูลฝอยแบบมฝีาปิด และรวบรวมขยะออก
จากหอ้งเรยีน เพื่อน าไปก าจดัทุกวนั 

6. ลดแออดั (Reducing) ลดระยะเวลาการท ากจิกรรมใหส้ัน้ลงเท่าที่จ าเป็น หรอืเหลื่อมเวลาท า
กจิกรรมและหลกีเลีย่ง การท ากจิกรรมรวมตวักนัเป็นกลุ่มลดแออดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมความพร้อม 
การเตรยีมความพรอ้มของโรงเรยีนร่วมราษฎรว์ทิยานุกูล เน้นความร่วมมอื 8 แนวทาง ดงันี้  มี

มาตรการคดักรอง ครูนกัเรยีน บุคลากรและผูม้าตดิต่อราชการทุกคน เชน่ การวดัไขส้วมใส่หน้ากากผา้/
หน้ากากอนามยัก่อนเขา้โรงเรยีนผูป้กครองร่วมใหป้ระวตัหิากนกัเรยีนมคีวามเสีย่ง เมื่อนกัเรยีนมอีาการ
ไขไ้ม่สบายตอ้งหยุดเรยีนทนัทแีละแจง้หน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. วิธีการตรวจคดักรอง 
การตรวจคดักรองสุขภาพเบื้องต้นช่วงสถานการณ์โรคโควดิ-19 โรงเรยีนร่วมราษฎรว์ทิยานุกูล 

ไดว้างแผนด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การตรวจวดัอุณหภูมริ่างกายหรอืวดัไข ้การซกัประวตัิ 
การสมัผสัในพืน้ทีเ่สีย่ง การสงัเกตอาการเสีย่งต่อการตดิเชือ้ โดยมวีธิปีฏบิตัทิีส่ าคญัพอสงัเขป ดงันี้  

1) จดัตัง้จุดคดักรองบรเิวณทางเขา้ของสถานศกึษา ไดก้ าหนดจุดคดักรองบุคลากร นกัเรยีนและ
ผูม้าตดิต่อราชการโดยยดึหลกั Social distancing ดงันี้ 



1.1) ครู บุคลากรโรงเรยีน ก าหนดให้ครูและบุคลากรเขา้สถานศกึษาโดยใชป้ระตูที่ 1 
(ประตูหน้าโรงเรยีน) 

1.2) นักเรียน มีการก าหนดให้นักเรียนเข้าสถานศกึษาโดยใช้ประตูที่ 1 (ประตูหน้า
โรงเรยีน) และประตูที ่2 (ประตูหลงัโรงเรยีน )เดนิตามชอ่งทางทีก่ าหนดให ้และมรีะยะห่างระหวา่งคน 1 
- 1.5 เมตร 

1.3) ผูม้าตดิต่อราชการ มกีารก าหนดใหน้กัเรยีนเขา้สถานศกึษาโดยใชป้ระตูที ่1 (ประตู
หน้าโรงเรยีน) 

2) ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย หรือวดัไข้โดยใช้เครื่องวดัอุณหภูมทิางหน้าผาก คนทัว่ไปจะมี
อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส ส าหรบัผู้ที่เริ่มมไีข้หรือสงสยัว่าติดเชือ้จะมี
อุณหภูมทิีม่ากกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส 

2.1) ครู บุคลากรโรงเรยีน จะมเีจา้หน้าทีท่ าหน้าทีต่รวจวดัอุณหภูมริ่างกายบรเิวณลงชือ่
ปฏบิตัริาชการ โดยเน้นระยะห่างระหวา่งคน 1 - 1.5 เมตร 

2.2) นกัเรยีน ในชว่งเชา้ จะมคีุณครูเวรประจ าวนัท าหน้าทีต่อ้นรบันกัเรยีนและท าหน้าที่
ตรวจวดัอุณหภูมริ่างกายแต่ประตูทางเขา้โรงเรยีน โดยเน้นระยะห่างระหวา่งคน 1 - 1.5 เมตร 

2.3) ผูม้าตดิต่อราชการ จะมเีจา้หน้าทีท่ าหน้าทีต่รวจวดัอุณหภูมริ่างกายบรเิวณทางขึน้
อาคารส านกังาน โดยเน้นระยะห่างระหวา่งคน 1 - 1.5 เมตร จะตอ้งลงเบยีนการเชค็อนิ “ไทยชนะ” หรอื
ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิาร ก าหนดใหส้ านกังานและหอ้งพกัครูตอ้งตดิตัง้ป้าย QR Code “ไทยชนะ” หรอืสมุดลง
ชือ่ไวท้ีห่น้าหอ้งใหเ้รยีบรอ้ย  *** หากตรวจวดัอุณหภูมริ่างการครัง้แรก บุคลากร นกัเรยีนหรอืผูม้าตดิตอ่
ราชการมอีุณหภูมริ่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้พกัคอยหรอืควรอยู่ในบรเิวณจุดตรวจวดั
อย่างน้อย 5 นาท ีก่อนการวดัอกีครัง้ *** 

- กรณี วดัอุณหภูมริ่างกายได ้ไม่เกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส และไม่มอีาการทางเดนิหายใจ อาท ิ
ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วย
ยนืยนั ในช่วง 14 วนั ก่อนมอีาการ ถอืว่าผ่านการคดักรอง จะตดิสญัลกัษณ์หรอืสติก๊เกอร์ ให้เขา้เรยีน 
ปฏบิตังิานหรอืตดิต่อไดต้ามปกต ิ
- กรณี วดัอุณหภูมริ่างกาย ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรอืมไีข ้ร่วมกบัอาการทางเดนิหายใจ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาท ิไอ มนี ้ามูก เจบ็คอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ไดก้ลิน่ ไม่รูร้สใหป้ฏบิตั ิดงันี้  

> แยกนกัเรยีนไปไวท้ีห่อ้งแยก ซึ่งทางงานอนามยัโรงเรยีนไดจ้ดัเตรยีมไว้ 
> บนัทกึรายชือ่และอาการป่วย 
> ซกัประวตัแิละสงัเกตอาการเสีย่ง 
> แจง้ผูป้กครอง 

3) สอบถามและซกัประวตักิารสมัผสัในพื้นที่เสี่ยงและบนัทกึผลลงในแบบบนัทึกการตรวจคดั
กรอง สุขภาพส าหรบันกัเรยีน บุคลากรหรอืผูม้าตดิตอในสถานศกึษา 



3.1) หากไม่มปีระวตัเิสีย่ง ใหพ้านกัเรยีนไปพบแพทย ์และใหห้ยุดพกัจนกวา่จะหายเป็น
ปกต ิ

3.2) หากตรวจพบวา่ มปีระวตัเิสีย่ง และ/หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยยนืยนัหรอื
สงสยั มปีระวตัเิดนิทางไปในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพื้นทีเ่กดิโรค ไปในพืน้ที่ทีม่คีนแออดัจ านวนมาก ในช่วง 14 
วนัก่อนมอีาการ ถอืว่า เป็นผูส้มัผสัทีม่คีวามเสีย่ง หรอืเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจ าแนกเป็นกลุ่มเสีย่งมปีระวตัิ
เสีย่งสูง และกลุ่มเสีย่ง มปีระวตัเิสีย่งต ่า ใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 

กลุ่มเส่ียงมีประวติัเส่ียงสงู 
- แยกนกัเรยีนไปไวท้ีห่อ้งแยกซึ่งงานอนามยัโรงเรยีนจดัเตรยีมไว้ 
- บนัทกึรายชือ่และอาการป่วย 
- แจง้ผูป้กครอง ใหม้ารบันกัเรยีน แลว้พาไปพบแพทย์ 
- แจง้เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ประเมนิสถานการณ์ การสอบสวนโรค 
- ท าความสะอาดจุดเสีย่งและบรเิวณโดยรอบ 
- เกบ็ตวัอย่าง 
- กกัตวัอยู่บา้น 
- ตดิตามอาการใหค้รบ 14 วนั 
- ครูรวบรวมขอ้มูลและรายงานผลใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้ง 
กลุ่มเส่ียงมีประวติัเส่ียงต า่ 
- แยกนกัเรยีนไปไวท้ีห่อ้งแยกซึ่งงานอนามยัโรงเรยีนจดัเตรยีมไว้ 
- บนัทกึรายชือ่และอาการป่วย 
- แจง้ผูป้กครอง ใหม้ารบันกัเรยีน แลว้พาไปพบแพทย์ 
- แจง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- แจง้ทอ้งถิน่ท าความสะอาด จุดเสีย่งและบรเิวณโดยรอบ 
- ตดิตามอาการใหค้รบ 14 วนั 
- ครูรวบรวมขอ้มูลและรายงานผลใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้ง 
โรงเรยีนมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบส าหรบับุคลากรและนักเรยีนที่สงสยัติดเชื้อ

หรอืป่วย ด้วยโรคโควดิ - 19 โดยไม่ถอืเป็นวนัลาหรอืวนัหยุดเรยีน โดยน าหลกัฐาน ใบรบัรองแพทยม์า
ยืนยนัเพื่อกลบั เข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่า ขาดเรียนหรือขาดงาน และมีการกกัตวัผู้ใกล้ชดิกบั
ผูป่้วยตามเกณฑค์วบคุมโรคและด าเนินการชว่ยเหลอื เชน่เดยีวกบัผูป่้วย 

 
2. ตรวจสอบการสวมหนากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนที่เขา้มาในสถานศกึษา ครู 

นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ใน
โรงเรยีน และครูจะต้องใส่หน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยัขณะปฏบิตักิารสอน โดยจะต้องน าหน้ากาก



ผา้ หรอืหน้ากากอนามยัมาโรงเรยีนอย่างน้อย 2 ชิน้ หากนักเรยีนหรอืผูม้าตดิต่อราชการที่โรงเรยีนลืม
หรอืไม่ได้เอามา สามารถขอจากทางโรงเรยีนไดซ้ึ่งโรงเรยีนจดัหน้ากากผา้และหน้ากาอนามยัไวส้ ารอง
ให ้
 

3. จดัให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ให้ผูร้บัการตรวจ
คดักรองล้างมอืด้วยสบู่และน ้าหรอืใชเ้จลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมอื โรงเรยีนได้จดัให้มีอ่างล้างมอื
จ านวนมากเพื่ออ านวยความสะดวกและสุขอนามยัที่ดีคอืการล้างมอืบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน ้าหรือเจล
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมอื และในแต่ละจุดจะมป้ีายแสดงการล้างมอืที่ถูกวธิ ีอย่างน้อย 20 วนิาที 
หรอืใชเ้วลาเท่ากบัรอ้งเพลงชา้งหรอืเพลงแฮปป้ีเบริธ์เดย2์ รอบ ดงันี้ 

- บรเิวณทางขึน้อาคารเรยีน และบรเิวณต่าง ๆ ของโรงเรยีน จ านวน 15 จุด 
- อาคารเอนกประสงค ์จ านวนทัง้สิน้ 1 จุด 
- บรเิวณหอ้งน ้า จ านวน 4 หลงั จ านวน 16 จุด 
นอกจากนี้ยงัมเีจลแอลกอฮอลใ์นหอ้งเรยีน หน้าหอ้งส านกังาน หอ้งพกัครู หอ้งประชมุ และทาง

ขึน้อาคารอย่างน้อยหอ้งละ 1 ขวด 
 

4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนเดยีวกนัตลอดทัง้วนั 
แต่ละห้องเรียนจะมีจ านวนนักเรียน 20 - 25 คน และภายในห้องเรียนมีการจดัห้องเรียนแบบเว้น
ระยะห่าง 1 – 2 เมตร  
 

5. เน้นการท าความสะอาดพื้นผิวสมัผสัต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกนั อาทสินามเดก็เล่นลูกบดิประตู
หอ้งน ้า ร่วมกบัการจดักลุ่มสลบักนัใชง้านเพื่อชว่ยลดการสมัผสัร่วมกนัจ านวนมากจดัใหม้กีารดแูลอาคาร
สถานทีแ่ละยานพาหนะ ดงันี้ 

• ท าความสะอาดห้องและบริเวณที่มกีารใช้บรกิารร่วมกนัทุกวนั ด้วยน ้าผสมผงซักฟอกหรอื
น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป  

• เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศห้องที่มีการใช้งานร่วมกนั  ให้ท าความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ 

• ห้องสุขาท าความสะอาดบรเิวณที่มกีารสมัผสับ่อย ๆ ท าความสะอาดอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดหรอื น ้ายาทีม่สี่วนผสมของโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ (น ้ายาฟอกขาว) และปฏบิตัิ
ตามค าแนะน าบนฉลาก 

• ซกัผา้ส าหรบัเชด็ท าความสะอาดและไมถู้พืน้ ดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก หรอืน ้ายาฆา่เชือ้ ซกัดว้ย
น ้า สะอาดอกีครัง้ และน าไปผึง่ตากแดดใหแ้หง้ 
 



6. ลดความแออดั ไม่จดักิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน ได้มีการจดัเว้นระยะห่าง
ระหว่าง บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นัง่เรียน ที่นัง่ในโรงอาหาร ที่นัง่พกั 
ทางเดนิ จุดพกัคอย การควบคุมจ านวนนักเรยีนทีม่าร่วมกจิกรรมลดแออดั ลดเวลาท ากจิกรรมใหส้ัน้ลง 
มกีารจดัการเหลื่อมเวลาท ากจิกรรม โดยถอืหลกัหลกีเลีย่ง การตดิต่อสมัผสัระหวา่งกนั และการใชพ้ื้นที่
ใช้สอยบริเวณสถานศกึษา โดยยึดหลกั Social distancing และมีการท าสญัลกัษณ์แสดงจุดต าแหน่ง
ชดัเจนในการจดัเวน้ระยะห่างระหวา่งกนั 
 

7. จดัอบรมครู“รอบรู้สุขอนามยั” อนามยัในโรงเรยีนเพื่อรองรบัสถานการณ์โควดิ-19 โดย
บุคลากรสาธารณสุข 

• โรงเรยีนมกีารสื่อสารประชาสมัพนัธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษาให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ
เบื้องต้น เกี่ยวกบั โรคโควดิ-19 ทกัษะการลา้งมอืการสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั สุขลกัษณะ
ส่วน 
บุคคลทีด่รีวมทัง้การท าความสะอาดอย่างถูกวธิี 

• มกีารประชมุชีแ้จงคณะกรรมการสถาน ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
• มแีผนงาน โครงการ และกจิกรรม รองรบันโยบายและแนวทางการป้องกนัโรคโควดิ-19 ของ

สถานศกึษา 
• แต่งตัง้คณะท างานรบัผดิชอบ เกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ในสถานศกึษา ประกอบดว้ย ครู บุคลากร

สถานศกึษา นกัเรยีน ผูป้กครอง เจา้หน้าทีส่าธารณสุขและผูเ้กีย่วขอ้ง 
• ก าหนดบทบาทหน้าที ่โดยมอบหมายครู ครูอนามยัหรอื บุคลากรของสถานศกึษาท าหน้าทีค่ดั

กรอง วดัไข้นักเรียน สงัเกต สอบถามอาการเสี่ยง และประสาน งานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
ใหบ้รกิารในหอ้งพยาบาลดูแล ท าความสะอาดในบรเิวณสถานศกึษา และบรเิวณจุดเสีย่ง 

• โรงเรยีนไดท้ าประชาสมัพนัธส์ื่อสารท าความเขา้ใจกบับุคลากร นกัเรยีนทุกฝ่าย ใหข้อ้มูลทีใ่ห้
ความเชื่อมัน่ ในมาตรการป้องกนัและการดูแล ตามระบบการดูแลชว่ยเหลอื ในสถานศกึษา โดยเฉพาะ 
การระมดัระวงั การสื่อสารและ ค าพูดทีม่ผีลต่อทศันคต ิเพื่อลดการรงัเกยีจ การตตีราทางสงัคม (Social 
stigma) กรณทีีอ่าจพบบุคลากรในสถานศกึษา นกัเรยีน ผูป้กครองตดิโรคโควดิ 19 
 

8. ขอความร่วมมือกบัผู้ปกครองให้เขา้มามสี่วนร่วมกบัโรงเรยีนในการป้องกนัโรคและการ
ปฏบิตัติวัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ โรงเรยีนไดจ้ดัโครงการเยีย่มบา้นนกัเรยีนก่อนเปิดเรยีน เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้และขอความร่วมมอืในการดูแลนักเรยีนที่อยู่ในการปกครองเพื่อร่วมป้องกนั
และแพร่เชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 เมื่อถงึวนัเปิดเรยีน พร้อมทัง้มอบเอกสารการปฏบิตัติวั มาตรการ
และหน้าที่บทบาทของผู้ปกครอง การรบั – ส่ง การเรียนออนไลน์ที่บ้าน การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 และสงัเกตอาการป่วยของบุตรหลาน เป็นตน้ 



 
มาตรการและแนวทางในการดแูลด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 

 โรงเรยีนร่วมราษฎร์วทิยานุกูลให้ความส าคญัด้านอนามยั สิง่แวดล้อมภายในโรงเรยีน ให้เป็น
สถานทีท่ีป่ลอดเชือ้โรค เอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 

1. เมื่อมาถงึโรงเรยีนนกัเรยีนตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตรวจวดัอุณหภูม ิมกีารเวน้ระยะห่าง 
2. กจิกรรมหน้าเสาธง เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร มสีญัลกัษณ์ก ากบั 
3. ในหอ้งเรยีนจดัโต๊ะ-เกา้อี ้จ านวนไม่เกนิ 25 ชดุ เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร  
4. ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อ มีการบนัทึกข้อมูลอย่าง

เคร่งครดั 
5. การพกัรบัประทานอาหารของนักเรยีนให้รบัประทานอาหารบนหอ้งเรยีน และมกีารท าความ

สะอาดหลงัรบัประทานอาหารเสรจ็เรยีบรอ้ย 
6. ก าหนดจุดใหน้กัเรยีนรอควิเขา้หอ้งน ้า/การใชอ้่างลา้งมอื ใหม้รีะยะห่างอย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 
ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียน ครูหรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง ให้

โรงเรยีนด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กรณีเกดิการระบาดของกรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 
เหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการ

แพร่กระจายเชือ้ในสถานศกึษา 
1. ผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑต์อ้งสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถงึ ผูท้ีม่ปีระวตัิ

ไขห้รอืวดัอุณหภูมกิายได้ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป ร่วมกบัอาการทางเดนิหายใจอย่า งใดอย่าง
หนึ่ง (ไอ น ้ามูก เจบ็คอ หายใจเรว็หรอืหายใจเหนื่อยหรอืหายใจล าบาก) และมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบั
ผูป่้วยยนืยนัในชว่ง 14 วนัก่อนมอีาการ 

2. ผูป่้วยยนืยนั หมายถงึ ผูท้ีม่ผีลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร พบวา่ ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 



3. ผู้สมัผสัที่มคีวามเสี่ยงต่อการตดิเชื้อสูง (High risk contact) หมายถงึ ผู้สมัผสั ใกล้ชดิตาม
ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

- ผูท้ีเ่รยีนร่วมหอ้ง ผูท้ีน่อนร่วมหอ้งหรอืเพื่อนสนิททีค่ลุกคลกีนั 
- ผูส้มัผสัใกล้ชดิหรอืมกีารพูดคุยกบัผูป่้วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาทหีรอืถูกไอ  จาม รด

จากผูป่้วย โดยไม่มกีารป้องกนั เชน่ ไม่สวมหน้ากากอนามยั 
- ผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณทีปิ่ด ไม่มกีารถ่ายเทอากาศ เชน่ ในรถปรบัอากาศ ในหอ้งปรบัอากาศร่วมกบั

ผูป่้วยและอยู่ห่างจากผูป่้วยไม่เกนิ 1 เมตร นานกวา่ 15 นาทโีดยไม่มกีารป้องกนั 
4. ผู้สมัผสัที่มคีวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อต ่า (Low risk contact) หมายถงึ ผู้ที่ท ากิจกรรมอื่น ๆ 

ร่วมกบัผูป่้วย แต่ไม่เขา้เกณฑค์วามเสีย่ง 
5. ผูไ้ม่ไดส้มัผสั หมายถงึ ผูท้ีอ่ยู่ในสถานศกึษาแต่ไม่มกีจิกรรมหรอืพบผูป่้วยในชว่ง 14 วนัก่อน

ป่วย 
6. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต ่า 

หรอืมโีรคประจ าตวัหรอืผูสู้งอายุ 
 
กิจกรรมการเฝ้าระวงัก่อนการระบาด 
1) ให้มกีารตรวจสอบการลาป่วยของนักเรยีนและบุคลากรในสถานศกึษา หากพบว่าป่วยมาก

ผดิปกต ิใหร้ายงานเจา้หน้าทีส่าธารณสุขในพืน้ทีท่ราบ 
2) ให้มีการคดักรองไขบ้ริเวณทางเข้าสถานศกึษาทุกวนั หากพบว่า มีเด็กที่มไีข้จ านวนมาก

ผดิปกตใิหแ้จง้เจา้หน้าที่ 
3) หอ้งพยาบาลใหม้กีารบนัทกึรายชือ่และอาการของนกัเรยีนทีป่่วย 

 
กิจกรรมเมื่อมีการระบาด 
1) ปิดสถานศึกษา/ชัน้เรียน เพื่อท าความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วนั โดย ผู้อ า นวยการ

สถานศกึษา มอี านาจสัง่ปิดดว้ยเหตุพเิศษ ไม่เกนิ 7 วนั ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไม่เกนิ 15 วนั 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไม่เกนิ 30 วนั และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
และปลดักระทรวงศกึษาธกิารสัง่ปิดไดต้ามความเหมาะสม 

2) ส ารวจคดักรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศกึษา โดยใช้เครื่องวดั
อุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer) และด าเนินการตามแผนผงั ตาม QR Code ที่ปรากฏ
ดา้นล่าง 

• หากพบผูเ้ขา้เกณฑส์อบสวน (PUI) ใหเ้กบ็ตวัอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชือ้ 
3) ผูส้มัผสักลุ่ม High risk ใหด้ าเนินการเกบ็ตวัอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชือ้ 



4) ผู้ส ัมผสักลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้านและรายงานอาการ 
(Selfreport) ทุกวนั หากพบวา่มอีาการเขา้เกณฑ ์PUI ใหด้ าเนินการแบบผูป่้วย PUI 

5) เมื่อเปิดเทอม ให้มกีารคดักรองไขทุ้กวนั หากพบมอีาการเขา้ไดก้บั PUI ให้เกบ็ตวัอย่างและ
พจิารณาความเสีย่งเพื่อตดัสนิใจวา่จะใหผู้ป่้วยดูอาการทีบ่า้นหรอืตอ้งแยกตวัในโรงพยาบาล 

6) ทมีสอบสวนโรคท าการตดิตามผูส้มัผสัทุกวนัจนครบก าหนดการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 กรณีเกดิการระบาด 22 ข ัน้ตอนการคดักรองนกัเรยีน และเจ้าหน้าทีใ่นสถานศกึษาการ
ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลสถานศกึษามกีารก ากบัตดิตาม ทบทวนการด าเนินงาน ใหส้อดคลอ้งตาม
แนวปฏบิตั ิสถานการณ์และบรบิทพืน้ที ่อย่างต่อเนื่อง กรณพีบผูม้อีาการเสีย่งหรอืป่วย ตอ้งรบีรายงาน 
ต่อผูบ้รหิาร และแจง้เจา้หน้าทีส่าธารณสุขทนัท ี 
 

แนวปฏิบติัส าหรบัสถานศึกษารองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  
สถานศึกษาประเภทการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ระดบั การพิจารณา 
กลุ่มนักเรียน - สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนตามปกต ิครบคน ครบหอ้ง ครบชัน้เรยีน 
สีขาว – สีเขียว 
  

- สถานศกึษาทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีไ่มพ่บผูต้ดิเชือ้ไม่น้อยกวา่ 90 วนั (พืน้ทีส่ี
เขยีว) ไดร้บัการพจิารณาอนุญาตจากศนูยป์ฏบิตักิารควบคุมโรคจงัหวดัให้
จดัการเรยีนการสอนไดต้ามปกต ิ 
- โรงเรยีนมมีาตรการใหน้กัเรยีนครู บคุลากรทางการศกึษา และเจา้หน้าทีท่กุ
คนสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั มอีุปกรณ์ลา้งมอืและลา้งมอืบ่อย
บ่อยมกีารท าความสะอาดหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิารและท าความสะอาด 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนก่อนและหลงัใชง้านทกุครัง้ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณะสขุ 

สีเหลือง – สีส้ม - สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยมกีารสลบัวนัเรยีนแต่
ละชัน้เรยีน หรอืมกีารแบ่งจ านวนนกัเรยีนใหเ้หมาะกบัการเวน้ระยะหา่ง
ระหวา่งการกนั 
- โรงเรยีนมมีาตรการใหน้กัเรยีนครู บคุลากรทางการศกึษา และเจา้หน้าทีท่กุ
คนสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั มอีุปกรณ์ลา้งมอืและลา้งมอืบ่อย
บ่อยมกีารท าความสะอาดหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิารและท าความสะอาด 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนก่อนและหลงัใชง้านทกุครัง้ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณะสขุ 

สีแดง - สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนแบบ ON LINE หรอื ON AIR 
 

 



แผนเผชิญเหต ุ
มาตรการป้องกนัตามระดบัการแพร่ระบาดโควิด-19 ขงสถานศึกษา 

ระดบัการแพรร่ะบาด มาตรการป้องกนั 
ในชมุชน ในสถานศึกษา คร/ูนักเรียน สถานศึกษา 
ไม่มผีูต้ดิ
เชือ้ 

ไม่พบผูต้ดิเชือ้ยนืยนั - ประเมนิตามมาตรการ DMHTT 
- ประเมนิ TST เป็นประจ า 

- เปิดเรยีน On site 
- ปฏบิตัติาม TST 

มผีูต้ดิเชือ้
ประปราย 

ไม่พบผูต้ดิเชือ้ยนืยนั - ประเมนิตามมาตรการ DMHTT 
- ประเมนิ TST ทกุวนั 

- เปิดเรยีน On site 
- ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ TSC Plus 

พบผูต้ดิเชือ้ยนืยนัใน
หอ้งเรยีน 1 รายขึน้

ไป 

- ประเมนิเขม้ตามมาตรการ 
DMHTT *เน้นใสห่น้ากาก, เวน้
ระยะห่างระหวา่งบคุคล 1-2 เมตร 
- ประเมนิ TST ทกุวนั 
- กรณ ีHigh Risk Contact : งด
เรยีน On site และกกัตวัทีบ่า้น 14 
วนั 
- กรณ ีLow Risk Contact : ให้
สงัเกตอาการของตนเอง และปฏบิตัิ
ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 

- ปิดหอ้งเรยีนทีพ่บผูต้ดิเชือ้ 3 วนั 
เพื่อท าความสะอาด  
- เปิดหอ้งเรยีนอื่นๆ Onsite  ได้
ตามปกต ิ 
- สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel 
Surveillance  ทกุ 2 ครัง้/สปัดาห ์ 
- ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ  TST Plus 

พบผูต้ดิเชือ้ยนืยนั
มากกวา่ 1 หอ้งเรยีน 

- ประเมนิเขม้ตามมาตรการ 
DMHTT *เน้นใสห่น้ากาก, เวน้
ระยะห่างระหวา่งบคุคล 1-2 เมตร 
- ประเมนิ TST ทกุวนั 

- ปิดหอ้งเรยีนทีพ่บผูต้ดิเชือ้ 3 วนั 
เพื่อท าความสะอาด หรอืตามอ านาจ
การพจิารณาของกระทรวงศกึษาธกิาร 
- ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ  TST Plus 

มีผู้ติดเช้ือ  
เป็นกลุ่ม  

ก้อน 

 - ประเมนิเขม้ตามมาตรการ 
DMHTT *เน้นใสห่น้ากาก, เวน้
ระยะห่างระหวา่งบคุคล 1-2 เมตร 
- ประเมนิ TST ทกุวนั 
- กรณ ีHigh Risk Contact : งด
เรยีน On site และกกัตวัทีบ่า้น 14 
วนั 
- กรณ ีLow Risk Contact : ให้
สงัเกตอาการของตนเอง และ
ปฏบิตัติามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- พิจารณาการเปิดเรียน Onsite โดย
เข้มมาตรการทุกมิติ  
- ส าหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่มก้อน 
พิจารณาปิดโดย คณะกรรมการควบคุม 
การแพร่ ระบาดระดับพื้นท่ี หากมี 
หลักฐานและความจ าเป็น  
- สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance  ทุก 2 สัปดาห์ 



ระดบัการแพรร่ะบาด มาตรการป้องกนั 
ในชมุชน ในสถานศึกษา คร/ูนักเรียน สถานศึกษา 
มกีารแพร่  
ระบาดใน  
ชมุชน 

 - ปฏบิตัเิขม้ตามมาตรการ DMHTT   
- เฝ้าระวงัอาการเสีย่งทกุวนั Self 
Quarantine  
- ประเมนิ TST ทกุวนั 

- พจิารณาการเปิดเรยีน Onsite โดย
เขม้ตามมาตรการทุกมติ ิ 
- ส าหรบัพืน้ทีร่ะบาดแบบ กลุ่มกอ้น 
พจิารณาปิดโดย คณะกรรมการ
ควบคุม การแพร่ ระบาดระดบัพืน้ที ่
หากม ีหลกัฐานและความจ าเป็น  
- สุ่มตรวจเฝ้าระวงั
Sentinel  Surveillance ทุก 2 สปัดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวางแผนการท างานร่วมกันหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        1. ในสถานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ประสาน
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะฮาด และเจ้าหน้าท่ี อสม. เพื่อมาประจ าท่ีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน 
เพื่อช่วยคัดกรองและให้ค าแนะน าคณะครูเวรหน้าประตูโรงเรียน และนักเรียน ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 
        2. ครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเช้ือแก่นักเรียน บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และอ่างล้าง
มือบริเวณโรงอาหาร เป็นต้น 
        3. หากมีนักเรียนมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนประสานขอความ
อนุเคราะห์ ในการตรวจ ATK โดยมีการติดต่อประสานงานกับ อสม. และ ผอ. รพ.สต.  
        4. หากในชุมชนมีนักเรียนหรือมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้หยุดท าการจัดการเรียนการสอน และท า
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยมีการติดต่อประสานงานกับ ผอ. รพ.สต. เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็น
ระยะ 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน แบบ Onsite ได้ โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ประสานงานกับชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน และเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คณะครูท่ีออกเยี่ยมบ้าน
ประสานงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ On Demand , On Hand และ On Line การรับ-ส่งเอกสาร
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัดในการจัดการเรียนการสอน โดยครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา ก ากับติดตาม และ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน1 สัปดาห/์ครั้ง 

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line และ On Demand ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่าน 
Google Meet, Zoom Cloud Meeting, Line, Facebook และอื่นๆ โดยก ากับติดตามรายงานผล 1 สัปดาห์/
ครั้ง เพื่อการก ากับ ติดตาม นักเรียนรายบุคคล อีกท้ังแนะน าในการท ากิจกรรม หากนักเรียนคนใดไม่สามารถท่ี
จะเรียน On Demand และ On Line ได้ จะใช้รูปแบบ On Hand เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
อีกช่องทาง และสามารถการนัดหมายพบปะในครั้งต่อไป 

ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา ก ากับ ติดตาม วัดและประเมินผล โดยใช้วิธีท่ีหลากหลายในการประเมิน 
นักเรียนรายบุคคล ตามสภาพจริง และมีการออกเยี่ยมบ้านและติดตามประสานงานกับผู้ปกครองส าหรับ
นักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน On Line  และนักเรียนท่ีมารับใบงานไม่ได้เนื่องจากอยู่ห่างไกล 
 
บทบาทของผู้เก่ียวข้อง 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ได้ก าหนดบทบาทของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1. บทบาทของนักเรียน  

นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญท่ีต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด ท้ังนี้ 
นักเรียน จะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 



อย่าง เคร่งครัด ต้ังแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการกลับบ้าน บทบาทของ
นักเรียน  ควรมีดังนี้  

1) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียน 
การสอน  

2) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ของสถานศึกษาก าหนด
อย่างเคร่งครัด   

3) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)  และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจาย
ของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

4) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ าเสมอ และ
สังเกต อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส 
รีบแจ้ง ครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (Covid-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด   

5) ขอค าปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียนเรียน เครื่องใช้
ส่วนตัว  หรือพบความผิดปกติของร่างกายท่ีอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทันที  

2. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ 

นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน  นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตามมาตรการท่ี 
กระทรวง สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีดังนี้   

1) ประชุมออนไลน์  (Online) ช้ีแจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการ
ป้องกัน  การเฝ้าระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน 

2) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ าเสมอและสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ินไม่รู้รส ให้หยุด 
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-
19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่าง 
เคร่งครัด  
  3) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)  และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจาย
ของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

 4) จัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัส โค
โรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัย ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเล่ียงการท ากิจกรรม 
ร่วมกันจ านวนมากเพื่อลดจ านวนคน   
  5) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดของสถานศึกษา ก าหนด
อย่างเคร่งครัด   



  6) คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการท่ี กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่  
   (1) ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนท่ีเข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้เครื่องวัด 
อุณหภูมิร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บ
คอ  หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราป๊ัม แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า  ผ่านการคัดกรองแล้ว  

  (2) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้น
ไป  ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นท่ีแยกส่วน ประสานโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพประจ าต าบล หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจเบื้อง
เป็นบวกจึง แจ้งผู้ปกครองมารับ จากนั้นแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 
และมาตรการ ป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ของสถานศึกษา   

(3) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ   
(4) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณ 

ทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ  
  7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง ต่อการ 
ติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
  8) ปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนท่ีไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครูก าหนด ด้วยการแก้ปัญหาการ 
เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์”  
  9) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติท่ีเกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ ท่ีมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และน ากระบวนการการจัดการความเครียด  การ
ฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง  
ใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น    

10) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าท่ีการดูแลนักเรียนจ านวนมาก และ
ก ากับ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นบทบาทส าคัญ
อาจจะ สร้างความเครียดวิตกกังวลท้ังจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเช้ือ
โรค ดังนั้น  เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
   (1) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนท่ีไม่ชัดเจน แนะน าให้สอบถาม กับผู้บริหาร
โรงเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบัติท่ีตรงกัน    

(2) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเช้ือในโรงเรียน ให้พูดคุยส่ือสารถึงความไม่สบายใจ
และร้องขอส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (Covid-19) เช่น สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็น
ต้น หาก ตนเองเป็นกลุ่มเส่ียง หรือมีโรคประจ าตัวก็สามารถเข้ารับการตรวจ รักษาตามมาตรการท่ีกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
   (3) จัดให้มีกิจกรรมบ าบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
เพื่อลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้  
  11) ก ากับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการท่ี 
ก าหนดและเป็นปัจจุบัน  
 



3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนต้ังแต่การวางแผน การก าหนดนโยบาย 
สถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การ
ก ากับ ติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา การประเมินสถานการณ์ 
การรายงาน  ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การตรวจสอบสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี ดังนี้  

1) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน  ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

2) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (Covid-19) ในโรงเรียน  

3) แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา  2019 (Covid-19) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง   

4) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOE Covid  

5) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะท่ีมีการระบาด ของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   

6) จัดให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโร
นา  2019 (Covid-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางส่ือท่ีเหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้อง จาก แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

7) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
8) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครัฐ  
9) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน 

Thai  Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จ าแนกเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด  
10) ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social 

Stigma)  กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
11) ก าหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of Entry) 

ให้แก่  นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นท่ีแยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือสงสัย   

12) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเรียนการสอน
ทางไกล  ส่ือออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์  

13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในโรงเรียน 
ให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาด าเนินการตามแผนเผชิญ



เหตุ  และมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ
สถานศึกษา  

14) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับ  กรณีพบอยู่
ในกลุ่มเส่ียงหรืออยู่ในช่วงกักตัว  

15) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่
ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง   

16) เยี่ยมบ้าน สร้างขวัญก าลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนแบบปกติ และท่ีไม่สามารถมาเรียน 
แบบปกติได้ 

 

4. บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน  
  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีส าคัญยิ่ง มีหน้าท่ีต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเอง ในด้าน
สุขอนามัย และการป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
อย่างเคร่งครัด  ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจ าช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา เกี่ยวกับมาตรการการดูแล
นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนจึงมีบทบาทส าคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนท้ังในเรื่องการเรียนรู้และการดูแล
ความปลอดภัยของ นักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้  

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)  และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจาย
ของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้   

2) ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save 
Thai  (TST) อย่างสม่ าเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการ
ไข้ ไอ มี น้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้
ไปเล่น กับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด   

3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากาก
ผ้า  ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  

4) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และก ากับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้
ส้วม  หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และสร้ างสุขนิสัยท่ีดี หลังเล่นกับ
เพื่อน  และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ า สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที   

5) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหาร
ครบ  5 หมู่และผัก ผลไม้  

6) หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถานท่ี 
แออัดท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  7 
ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์   

7) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอื่น ๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอ 
ความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

8) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ ดูแล
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 

5. บทบาทขององค์กรสนับสนุน   



5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง 

การดูแล สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  
2) ประสานงานองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน  
3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ 

ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
4) ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการได้รับ 

วัคซีน  ของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับวัคซีนตามมาตรการท่ีก าหนด  
5) รายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง  

สม่ าเสมอ 6) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญก าลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน  ท้ังแบบปกติและแบบทางไกล  

5.2 ส านักงานสาธารณสุข   
1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน

ใหส้อดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
2) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วัด 

อุณหภูม ิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
3) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการตรวจคัดกรองความเส่ียงให้แก่ นักเรียน  

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
4) จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับ

สถานศึกษา  และ 
จัดระบบสนับสนุนเมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)   

5) ส ารวจ ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีบริการอย่างต่อเนื่อง กรณี พบผู้มีอาการเส่ียงหรือ 
ป่วย  ต้องด าเนินการทันที และรายงานให้สถานศึกษาทราบเพื่อด าเนินการตามมาตรการต่อไป  6) ออก
ให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอ เช่น จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.ประจ าหมู่บ้าน ต าบล ตรวจเวรยาม  บันทึกตู้แดง
ตามจุดท่ีโรงเรียนก าหนด และอื่น ๆตามความต้องการจ าเป็น   
   5.3 องค์กรทางปกครอง   

1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  

2) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามค าส่ังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด  
3) ก ากับ ติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข้อมูลทางสถิติท่ีอ้างอิง

เช่ือถือได้   
4) ให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอตามความต้องการเร่งด่วนและจ าเป็น    
5.4 องค์กรเอกชน  
1) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วัด

อุณหภูม ิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ  
   2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการน าไปใช้บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  



   3) อ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นในการส่งตัวนักเรียน ครูและ
บุคลากรท่ี คาดว่าจะได้รับเช้ือหรือเป็นกลุ่มเส่ียงส่งหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว  
   4) สร้างระบบการติดต่อส่ือสารหน่วยงานภายในจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้มีความรวดเร็วใน
การ ช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ท่ีสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการ 
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโร
นา 2019 (Covid-19) ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ เพื่อติดตาม  ดูแลช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหา รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

 สถานศึกษาก าหนดหรือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยให้ มี
การติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1) การน าแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การ
ปฏิบัติ  

2) การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ่าน MOE Covid  

3) การปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ท้ัง 4 องค์ประกอบ  
4) การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
5) การท าและการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุท่ีก าหนดไว้  

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
          การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าช้ือพื้นผิว และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส าหรับนักเรียนท่ี
ขาดแคลน เพื่อใช้ในช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite 
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ค าสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

ท่ี ๖๒ /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

 

 ด้วยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าชับให้ทุกหน่วยงาน และทุกสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐ด๙ (COVD-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 
๓๒) ข้อ ๕(๑) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระ
บาตของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าแนะน า เป็นท่ีปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้การ
สนับสนุนส่งเสริมทุกด้าน ได้แก่ 
  ๑.) นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสงบ  เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.) นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครูช านาญการ  กรรมการ 

๕.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าท่ี 
- ติดต่อ ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- น านโยบาย เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติในการฝาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล ช้ีแนะตรวจสอบ ช่วยเหลือบุคคลท่ีอาจมีความเส่ียการติดเช้ือ และฝ้าระวัง

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- ติดตามสถานการณ์โรคติตต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐ด๙ (COVID-๑๙) และประสานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- ในกรณีพบบุคคลท่ีอาจมีความเส่ียงให้รายงานไปยังรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป และให้

รายงานตามล าดับขั้นตอน ได้แก่ 
 



  ๑.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสงบ  เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางสมคิด  ค าภีระ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.) นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.) นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครู   กรรมการ 
  ๖.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๗.) นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
  ๘.) นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ ธุรการโรงเรียน  กรรมการ   

๙.) นายอาธิป  พุลนู  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ ให้ความรู้ และจัดท าไวนิล
เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้แก่ 
  ๑.) นางสงบ   เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒.) นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ ครู   รองประธานกรรมการ 
๓.) นายอนัน  ภู่บัว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.) นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ ด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ ได้แก่ 
  ๑.) นายภาณุวัจน์   ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.) นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ ครู   รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการ 

๔.) นางทัศมาลี  จีระออน  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าท่ี 
- จัดเตรียมสถานท่ี เตรียมพื้นท่ีหรือบริเวณจุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน ส่ิงของ หรืออาหาร  
- เตรียมอ่างล้างมือ และจัดท าเตรียมเจลล้างมือ น าแจกจ่ายให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตามท่ีเห็นสมควร 
- จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน จุดกักกัน เตรียมห้องพยาบาล ส าหรับรับรองการดูแลรักษาเบื้องต้น 
และเตรียมการน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดเตรียมพื้นท่ีในการรับประทานอาหาร รับส่งอาหาร ดูแลท าความสะอาดจุดบริการอาหาร จุดบริการน้ าด่ืม 
และเตรียมการจัดการขยะในโรงเรียน 
- จัดเตรียมสถานท่ี และบริเวณโรงเรียน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย ๑ เมตร  
- ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิดท่ัวไป อาคารสถานท่ีต่างๆ ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน 
และอาคารสนับสนุนการบริการ จัดเตรียมพื้นท่ีเป็น Covid free zone ได้แก่ 
 



๑.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   ประธานกรรมการ 
๒.) นายอาธิป  พุลนู  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓.) นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว ครู   กรรมการ 
๔.) นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์ ครู   กรรมการ 
๕.) นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครู   กรรมการ 
๖.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗.) นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘.) นายอนัน  ภู่บัว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๙.) นายณัฐวุฒิ  จิตมา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๐.) นายคนอง  กุมขุนทด นักการภารโรง  กรรมการ 
๑๑.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี รายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล สรุปผล และน าเสนอ
ตามล าดับข้ันตอน ได้แก่ 
  ๑.) นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๔.) นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๕.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

         ลงช่ือ 

                         (นางนงค์นุช  คชา) 
         โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
 

 

 


