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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสัง กัด และในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัด
และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย ความ
เชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน แนวปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้จําหน่ายอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รองรับ
สถานการณ์โควิด 19 และช่องทางสื่อความรู้ที่ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ประกาศของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คําสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจําปีการศึกษา 2563 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และ
แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทางโรงเรียนหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ตาม
บริบทและสถานการณ์ของแต่ละสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เ กิดประโยชน์ สูงสุดต่อไป ขอขอบพระคุณ ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อํ านวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดร.นภาพร แสงนิล รองสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ให้
นโยบายและคําแนะนําในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดทําคู่มือฉบับนี้เป็นอย่างสูง
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ความเชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
มิติที่ 2 การเรียนรู้
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
มิติที่ 5 นโยบาย
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
แนวปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติสําหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน
แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ
แนวปฏิบัติสําหรับแม่ครัว ผู้จําหน่ายอาหารและผู้ปฏิบัติงานทําความสะอาด
แนวปฏิบัติเว้นระยะห่างทางสังคม
ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รองรับสถานการณ์โควิด 19
รายการสื่อสุขภาพ รองรับรองรับสถานการณ์โควิด 19
ช่องทางสื่อความรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เอกสารอ้างอิง
- ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
- คําสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมที่ 18 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563
- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
- แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
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มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพือ่ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ข้อ
มิติ
การปฏิบัติของโรงเรียน
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
1 โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับ 1.จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของโรงเรียน โดยยึดหลัก Social
นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน
distancing โดยทําจุดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยจุดคัดกรองดังนี้
ก่อนเข้าสถานศึกษา
- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน คัดกรอง ณ จุดคัดกรอง
บริเวณหน้าประตูโรงเรียน
- ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ คัดกรอง ณ จุดคัดกรองหน้า
ห้องธุรการ
- ผู้จําหน่ายอาหาร คัดกรอง ณ จุดคัดกรองโรงอาหาร
2. ให้ครูเวรประจําวันและคณะกรรมการนักเรียน ตรวจสอบการ
สวมหน้ากาก (Check mask) ของนักเรียน บุคคลทุกคนที่เข้ามาใน
โรงเรียนและผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มี
อาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ มีน้ํามูกเจ็บคอ หายใจลําบาก
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า ผ่านการคัดกรอง จะให้เข้า
เรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ํามูก
เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- วัดซ้ําอีกครั้ง เวลา 15-20 นาที
- แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องพยาบาลซึ่งจัดแยกมีฉากกั้น
ไว้พร้อมทั้งบันทึกรายชื่อและอาการป่วย มีการซักประวัติและสังเกต
อาการเสี่ยงหากไม่มีประวัติเสี่ยง ให้พานักเรียนไปส่งต่อสถาน
อนามัยตําบลทุ่งข่วง และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ประเมินความเสี่ยง แล้วแจ้งผู้ปกครอง ผู้อํานวยการโรงเรียน และส่ง
ต่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งข่วงต่อไป
2 โรงเรียนมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโค โรงเรียนจะมีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าโรงเรียน
วิด-19 เช่น ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เหนื่อย ทุกคน ณ จุดบริเวณคัดกรองโดยครูเวรประจําวันและคณะกรรมการ
หอบหายใจลําบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ นักเรียน พร้อมสังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก
รู้รส พร้อมบันทึกผล สําหรับนักเรียนครู เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา

2
ข้อ
มิติ
การปฏิบัติของโรงเรียน
3 โรงเรียนมีนโยบายกําหนดให้นักเรียน ครู ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษา ทุกคนต้องสวม
และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้อง
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา
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โรงเรียนมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย สํารองไว้ให้กับนักเรียน
ร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาใน
สถานศึกษา

โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสํารองไว้ให้กับ
นักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอ ในกรณีที่นักเรียนลืมนําหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
มาโรงเรียน
- หากลืมครั้งที่ 1 ทางโรงเรียนจะมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยสํารองและให้บําเพ็ญประโยชน์ 30 นาที และบันทึกข้อมูล
การลืมใช้หน้ากากอนามัยสํารอง
- หากลืมครั้งที่ 2 ให้นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง
- หากลืมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ให้นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์
1 ชั่วโมง และต้องชําระเงินค่าหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย
โรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่
มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือ
อย่างเพียงพอ
ประจําห้องเรียน ห้องสํานักงาน โรงอาหาร อย่างเพียงพอ
โรงเรียนมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์
1. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ประจําอาคาร 1-4 อาคารโรงฝึกงาน
สําหรับใช้ทําความสะอาดมือ บริเวณ
โรงพลศึกษา โรงอาหาร ก่อนเข้าไปใช้อาคาร โดยมีจุดเว้นระยะห่าง
ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ตามจุดที่กําหนดไว้
ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ
2. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจําห้องเรียนทุกห้อง ห้อง
สํานักงาน โรงอาหาร โดยมีจุดเว้นระยะห่างตามจุดที่กําหนดไว้
โรงเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยเว้น
ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพักโดยจัดเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Socialdistancing)
ระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2
เมตร (ยึดหลัก Socialdistancing)
โรงเรียนมีการทําสัญลักษณ์แสดงจุด
1. การใช้บริการนั่งโต๊ะหินอ่อน และศาลาพัก มีจุดเว้นระยะห่างโดย
ตําแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง ทําเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามที่กําหนด
ระหว่างกัน
2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่างมีจุด
กากบาท (X) เว้นระยะสลับที่นั่งรับประทานอาหาร จุดบริการซื้อ
อาหาร มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ จุดเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร
โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)
สอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจากมี
เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน เป็นไปตามที่
จํานวนนักเรียนและระยะห่างเป็นไป
หน่วยงานราชการกําหนด
ตามที่หน่วยงานราชการกําหนด
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10 โรงเรียนมีการทําความสะอาดห้องเรียน
ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์
กีฬา
11 โรงเรียนมีการทําความสะอาดบริเวณจุด
สัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ราวบันไดลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู
- หน้าต่าง

การปฏิบัติของโรงเรียน
1. ทําความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู ห้องสํานักงาน ก่อนวันเปิดภาคเรียน
2. เช็ดถูทําความสะอาดก่อนและหลังใช้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู ห้องสํานักงานห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา

1. ทําความสะอาดโรงเรียน พื้นผิวสัมผัส และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนก่อนและ หลังการใช้งานทุกครั้ง
2. กําหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน นําแก้วน้ํา
ส่วนตัวมาจากบ้าน
3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหาร กําหนดให้ผู้
จําหน่ายอาหารเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ โดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการ
ต้มในน้ําเดือด โดยผู้จําหน่ายอาหารให้สวมชุดกันเปื้อน สวมหมวก
ถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
12 โรงเรียนมีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน มีถังขยะประจําอาคารและในห้องเรียนโดยมีฝาปิด
13 โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู
1. ก่อนเปิดภาคเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และ
หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มี
พัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี และจัดทําความ
สภาพการใช้งานได้ดี สําหรับใช้ปิด - เปิด สะอาด
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก
2. อาคารเรียนทุกห้องควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และ
ทําความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ
14 โรงเรียนมีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนใน 1.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทํากิจกรรม
ห้องเรียนในการทํากิจกรรม
2.หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจํานวนมาก เช่น กีฬาสี
การเข้าค่ายลูกเสือ
3.จํากัดจํานวนนักเรียนในการทํากิจกรรมร่วมกันและมีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล
15 โรงเรียนมีการปรับลดเวลาในการทํา
ควบคุมจํานวนนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ลดแออัด หรือลดเวลาทํา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้า กิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น
แถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่
16 โรงเรียนมีการจัดเหลื่อมเวลาทํากิจกรรม 1.จัดเหลื่อมเวลาในการทํากิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมอบรมคุณธรรม
นักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร ให้จัดการเรียนการสอนเป็นระดับชั้น ในกรณีที่จําเป็นต้องรวม
กลางวัน
นักเรียนเป็นระดับชั้นต้องไปใช้สถานที่ที่เป็นพื้นที่โล่งและเว้น
ระยะห่าง
2.จัดเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนที่มีคาบ
ว่างคาบที่ 4 ให้รับประทานอาหารตรงตามเวลาในคาบที่ 4 ให้เสร็จ
สิ้นก่อนคาบที่ 5 และออกนอกพื้นที่โรงงอาหาร
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17 โรงเรียนมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการ
เข้าแถวทํากิจกรรม

18 โรงเรียนมีการกําหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา
ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า
19 โรงเรียนมีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สําหรับ
แยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน
หายใจ

20 โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ
จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแล
สุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแล
รุ่นน้อง

มิติที่ 2 การเรียนรู้
21 โรงเรียนมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
แนะนําการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เป็นต้น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19

การปฏิบัติของโรงเรียน
มีการเข้าแถวทํากิจกรรมบริเวณที่กําหนดโดยเว้นระยะห่างการเข้า
แถวอย่างน้อย 1-2 เมตร ดังนี้
- วันจันทร์ เข้าแถวทํากิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง
- วันอังคาร เข้าแถวทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่ 5 ส แต่ละห้อง
- วันพุธและวันศุกร์ เข้าแถวทํากิจกรรมในห้องประจําตนเอง
- วันพฤหัสบดี เข้าแถวทํากิจกรรมใต้ถุนอาคาร 2
1. กําหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ให้ใช้สิ่งของร่วมกัน และให้
นําแก้วน้ําส่วนตัวมาจากบ้าน
2. การใช้วั สดุ อุ ปกรณ์ ในการรั บประทานอาหาร กํ าหนดให้ ผู้
จําหน่ายอาหาร เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ โดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการ
ต้มในน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วให้นําไปผึ่งแดดให้แห้ง
1. ห้องพยาบาลมีการจัดแยกเตียงผู้มีอาการป่วยระบบทางเดิน
หายใจ ออกจากผู้มีอาการป่วยระบบอื่น ๆ ด้วยการทําฉากกั้น
ระหว่างเตียงหรือพิจารณาผู้ป่วยส่งไปพบแพทย์
2. แยกเตียงผู้ป่วยโดยมีฉากกั้นระหว่าง ชาย-หญิง เว้นระยะห่าง
1-2 เมตร
3. แยกเตียงผู้ป่วยที่มีอาการทั่วไป และผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยง
โรคโควิด 19
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโควิด 19 แก่นักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ
ห้องละ 2 คน
หน้าที่ของนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ
- ช่วยคัดกรองนักเรียนทุกคนภายในห้องเรียนตนเอง
- ช่วยคัดกรองนักเรียนที่มาใช้บริการในห้องพยาบาล
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค การ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลโควิด 19
- ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนในขณะอยู่ในโรงเรียน
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา
ผ่านเวปไซต์โรงเรียน Facebook กลุ่ม Lone ติดป้ายที่โรงอาหาร
ห้องเรียน และห้องน้ํา ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับโรค
โควิด 19 ทักษะการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ า กากอนามั ย สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ดี ร วมทั้ ง การทํ า ความ
สะอาดอย่างถูกวิธี
2. จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สําหรับใช้ใน
การเรียนการสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เ รี ย น ในรู ป แบบของสื่ อ ออนไลน์ : VTR , Animation ,
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22 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการ
เรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา

23 โรงเรียนมีมาตรการกําหนดระยะเวลาใน
การใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ไม่เกิน
2 ชั่วโมงต่อวัน

การปฏิบัติของโรงเรียน
Infographicและสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ : โปสเตอร์ แผ่ น พั บ ภาพพลิ ก คู่ มื อ
แนวปฏิบัติ
3. จัดทํารายการสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพรองรับสถานการณ์โควิด –19
โดยจัดทําเป็นคิวอาร์โค้ดติดไว้ตามที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และเพื่อการป้องกันที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
นักเรียนไม่ควรใช้มือสัมผัสกับใบหน้า หากต้องสัมผัสต้องล้างมือหรือ
เจลล์แอลกอฮอล์ทุกครั้ง

1. ครูผู้สอนและนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า -ออก
ห้องเรียน ห้องสมุดทุกครั้ง
2. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องกรณีขาดเรียน ลาป่วย ปิดสถานศึกษา เช่น จัดรูปแบบการ
เรียนออนไลน์ (Class Start) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การติดต่อทาง
โทรศัพท์ Social media การติดตามเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ผ่านระบบ Q-info
3. ครูสอนเป็นไปตามปกติ (On site) และมีการสอนผ่านสื่อ ICT
ประกอบเป็นหลัก เช่น จัดรูปแบบการเรียนออนไลน์ (Class Start)
Youtube Dltv เป็นต้น
4. จัดที่นั่ง ในห้องเรียน ห้องสมุด ระหว่างโต๊ะเรียน การจัดเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม หากต้องจัดกิจกรรมกลุ่มต้องมีสมาชิก
ในกลุ่มไม่เกิน 5 คน และมีการเว้นระยะระหว่างบุคคลประมาณ
1 เมตร
5. งดเว้นการยืมอุปกรณ์การเรียนของเพื่อน ในกรณีที่จําเป็นต้องยืม
ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
6. ห้ามทํากิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสกัน
7. ในช่วงของการเปลี่ยนคาบเรียน นักเรียนควรเดินเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
8. ครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ไม่ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอน)
นานเกิ น ไป 2 ชั่ ว โมงต่ อ วั น และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการใช้
โทรศัพท์ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
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24 โรงเรียนมีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านช่องทาง Social media เช่น
Website ,Facebook , Line , QR
Code , E-mail

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
25 โรงเรียนมีการเตรียมหน้ากากผ้าสํารอง

26 โรงเรียนมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับบริบท
การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด19 หรือไม่

27 โรงเรียนมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง

การปฏิบัติของโรงเรียน
1. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบ
และผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ อันจะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนําไปสู่การปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่
เหมาะสม สะท้อนถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ลดโรค
และปลอดภัย ผ่าน Website ,Facebook , Line , QR Code ,
E-mail เป็นต้น
2. โรงเรี ย นบู ร ณาการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาพรองรั บ
สถานการณ์โควิด –19 ผ่านกิจกรรมรักษ์การอ่าน กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ Kahoot เป็นต้น
โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสํารองไว้ให้กับ
นักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอ ในกรณีที่นักเรียนลืมนําหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
มาโรงเรียน
หากลืมครั้งที่ 1 ทางโรงเรียนจะมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยสํารองและให้บําเพ็ญประโยชน์ 30นาที และบันทึกข้อมูล
การลืมใช้หน้ากากอนามัยสํารอง
หากลืมครั้งที่ 2 ให้นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์ 1ชั่วโมง
หากลืมครั้ง ที่ 3 เป็นต้นไป ให้นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์ 1ชั่วโมง
และต้องชําระเงินค่าหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย
1. โรงเรี ย นจัด การเรี ย นการสอน (On site) ตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ลดกิจกรรมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
2. เรียนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Class Start, Zoom, Line,
VLearn เป็นต้น
3. ประชุมวีดิโอคอลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มห้องเรียน zoom,
facebook
4. ครูผู้สอนจัดเตรียมใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด
แบบสรุปความรู้ แบบทดสอบ โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ Class
Start ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
1. มีการคัดกรองเบื้องต้น
2. มีหน้ากากอนามัยสํารอง
3. มีอ่างล้างมือประจําอาคารเรียน
4. มีเจลล้างมือหน้าห้องเรียน
5. หากนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้อง
คั ด แยกนอนพั ก ดู อ าการที่ ห้ อ งพยาบาล วั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายซ้ํ า
หลัง จากผ่านไป 30 นาที หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
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การปฏิบัติของโรงเรียน
โรงเรี ย นมี ม าตรการส่ ง ต่ อ สถานพยาบาล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบลทุ่งข่วง เพื่อดําเนินการตามลําดับการรักษาพยาบาล
ต่อไป
6. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านทุ่งข่วงปีละครั้ง
7. นั ก เรี ย นมี ส มุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพด้ ว ยตนเองที่ ไ ด้ รั บ แจกจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งข่วง
8. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบสมุดบันทึกสุขภาพ เมื่อพบว่านักเรียนที่
ปรึกษามีปัญหาสุขภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ให้
ส่งต่องานอนามัยโรงเรียน
28 โรงเรียนมีมาตรการการทําความสะอาด 1. มี ค ณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า ความสะอาดพื้ น ที่
และจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือน สาธารณะเป็นประจํา
นอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวร 2. ห้องเรียนมีการจัดเวรประจําวัน ในการทําความสะอาดทุกวัน
ทุกวัน
3. มีอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ
(โรงเรียนไม่มีเรือนนอน)
4. มีแบบบันทึกประเมิน ติดตาม การทําความสะอาดในแต่ละวัน
โดยครูที่ปรึกษา
5. เตรีย มน้ํ า ยาทํ า ความสะอาดเพื่อ ฆ่ า เชื้ อ ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผลิตภัณฑ์
6. สื่ อสารให้ ค วามรู้ ขั้ น ตอนการทํา ความสะอาดที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
29 โรงเรียนมีมาตรการการทําความสะอาด 1.มี นัก เรีย นในเขตพื้ นที่ 5 ส รับ ผิ ดชอบทํ า ความสะอาดและจั ด
และจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม ศาลาพุทธมงคลทุกวัน โดยมีแบบบันทึกประเมิ น
ข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อม ติดตามการทําความสะอาดในแต่ละวันจากครูที่ปรึกษา
มีตารางเวรทุกวัน
2.คณะกรรมการนักเรียนรับผิดชอบในการทําความสะอาดและจัด
(กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ)
โต๊ ะ บู ช าในกิ จ กรรมการสวดมนต์ ไ หว้ พ ระ ทุ ก ตอนเช้ า ของวั น
พฤหัสบดี โดยเว้นระยะห่าง
30 โรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความ 1. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยบูรณา
บกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้
การกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ย นด้ า นทั ก ษะชี วิ ต และความ
หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะ เข้มแข็ง ทางใจ เข้าในการเรียนการสอนปกติในชั่วโมงโฮมรูมและ
สมาธิสั้น และเด็กออทิสติก
ชั่วโมงแนะแนวเพื่อช่วยให้นักเรียนจัดการความเครียดและรับมือกับ
ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
2. ครูแนะแนวต้องช่วยคัดกรอง แนะนํา ช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้และปฏิบัติตามได้พร้อมกับเพื่อนร่วมห้อง
3. ครูผู้สอนออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
4. ให้ผู้ปกครอง ช่วยกํากับ ดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการเรียนรู้
ออนไลน์ของนักเรียน
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การปฏิบัติของโรงเรียน
5. ในกรณีที่มีนักเรียนมีปัญหา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะมี
นักจิตวิทยาจากสพม.35 เข้ามาช่วยเหลือ

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
31 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับการ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยให้นักเรียนศึกษาผ่าน
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนป่วย ระบบออนไลน์ท างห้ องเรี ยนClass Start, Google-classroom,
กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน
Google-from ฯลฯ และการจัดการสอนแบบ On Air โดยเรียนรู้
ทางไกลผ่านช่อง DLTV
2. ครูประจําวิชาประสานกับครูที่ปรึกษามอบหมายงานให้ใบความรู้
สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ครูประจําวิชา รับ-ส่ง แฟ้มงานของนักเรียนที่ป่วยกักตัว หรือ
กรณีปิดโรงเรียน
32 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการ 1. สื่อสารทําความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุก
สื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตรา ฝ่า ยในเรื่ อ งมาตรการการป้ อ งกั น การ ตี ต ราทางสั ง คม (Social
ทางสังคม(Social stigma)
Stigma) ในการให้กําลัง ใจแสดงความเห็นใจกับผู้ป่วย COVID-19
โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง line,
Facebook
2. จัดทําสื่ อประชาสั มพันธ์ แผ่น พับ จดหมายข่าว จั ดเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน ชุมชน
3. จัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนํา “เพื่อนห่วงใย เข้าใจโควิด 19” โดยมี
นักเรียนแกนนํา ด้ านสุขภาพ จิตอาสา อาสาสมัคร เป็ นผู้สื่อสาร
ดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องโดยการสื่อสารให้
กําลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID – 19
33 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้าน 1. การวางแผนการเตรียมการช่วงเปิดเทอม ช่วง COVID – 19 โดย
การจัดการความเครียดของครูและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คน มี ขั้ น ตอนการ
บุคลากรของสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน ที่เป็นระบบ มีความชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน
2. กิ จ กรรมเปิ ด พื้ น ที่ สื่ อ สารพู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ โดยทางสื่ อ
เทคโนโลยีห รือ การพู ดคุ ยด้ วยมาตรการเว้ นระยะห่ างเพื่ อพู ดคุ ย
สอบถามการปฏิบัติงาน ผ่อนคลายความเครียดและความกังวล
3. เชิญวิทยากร นักจิตวิทยา มาให้ความรู้ และให้กําลังใจแก่ครูและ
บุคลากร
34 โรงเรียนมีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ 1. ก่ อ นเปิด ภาคเรี ยน ครู ที่ ป รึก ษาเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรีย น ซั ก ถาม
นักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบ สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นโดยใช้ แ บบประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ ว ย Google
เรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาทํา from
การเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน
2. ครูและบุคลากร ตอบแบบประเมินความเสี่ยงด้วย Google from
เปิดเรียน
ก่อนเปิดภาคเรียนและทุกวันเช้าจันทร์
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การปฏิบัติของโรงเรียน
3. ในระหว่างเปิดเรียนครูสังเกต สัมภาษณ์และนักเรียนตอบแบบ
ประเมินความเสี่ยงด้วย Google from ทุกวันจันทร์ในคาบแนะแนว
โดยมีหัวข้อ Google from ดังนี้

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID – 19 ด้วย Google from
1. ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการรายงานการ
ระบาดต่อเนื่องของโรค COVID – 19 ใน 14 วันที่ผ่านมา
2. ท่านเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่
3. ท่า นมี ประวั ติใ กล้ ชิด หรื อสัม ผัส กับ ผู้ป่ วยเข้ าข่ ายหรื อ
ยืนยันโรคติดเชื้อ COVID – 19หรือไม่
4. มี ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร่ ว มบ้ า นเดิ น ทางกลั บ มาจากพื้ น ที่ ที่ มี
รายงานการระบาดของโรคติดเชื้อCOVID – 19หรือไม่
35 โรงเรียนมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตาม 1. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อ COVID – 19 ต้องให้
ระเบียบสําหรับนักเรียน ครูและบุคลากร กักตัว 14 วัน
ที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงต้องให้หยุดรักษาจนหายกว่า
โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
จะหายเป็นปกติ
3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์ควบคุมโรค
4. กรณีที่ป่วยจริง และรักษาจนหายเป็นปกติ ต้องมีรับรองแพทย์จึง
จะไม่ถือเป็นวันลา หรือ หยุดเรียน
มิติที่ 5 นโยบาย
36 โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 ผ่านทางเว็บไซต์
ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่
ของโรงเรี ย น ไลน์ ก ลุ่ ม เครื อ ข่ า ยกั ล ยาณมิ ต รโรงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ว
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
วิทยาคม และครูที่ปรึกษา
โดยการประชุมชี้แจง
2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี
หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1ครั้ง เช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาอนามัย การเว้นระยะห่าง
ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
ระหว่างบุคคลเป็นต้น หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19
37 โรงเรียนมีนโยบายและแนวทางการ
มีการจัดทําคู่มือคณะทํางานป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด 19
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ
สถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมี
หลักฐานชัดเจน
38 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่
สถานศึกษา
22 มิถุนายน 2563
39 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทํางานป้องกัน มีการแต่งตั้งคณะทํางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19และกําหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
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ข้อ
มิติ
40 โรงเรียนมีมาตรการจัดการความสะอาด
บนรถรับ-ส่งนักเรียนเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลจัดที่นั่งบนรถหรือมี
สัญลักษณ์จุดตําแหน่งชัดเจน (กรณีมีรถ
รับส่งนักเรียน)
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามความจําเป็นและเหมาะสม

การปฏิบัติของโรงเรียน
มีการทําข้อตกลงกับพนักงานขับรถและกําชับนักเรียนให้ใส่หน้ากาก
อนามัย ไม่พูดคุยกันใกล้ชิดขณะอยู่ในรถ และให้มีเจลล้างมือบนรถ
สําหรับนักเรียนทุกคนล้างมือก่อนขึ้นรถ

มีการจัด สรรงบประมาณในการดําเนินงาน การป้อ งกัน การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม
โดยบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจําปีให้ เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโค 1. มีการจัดหาวัสดุ เช่น หน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนทุกคนและ
วิด-19สําหรับนักเรียนและบุคลากรใน
สํารองไว้สําหรับนักเรียน
สถานศึกษา เช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 2. มีการจัดทําอ่างล้างมือ
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่
3. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจําอาคารและโรงอาหาร
4. แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับครูได้ใช้ภายในห้องเรียน
43 มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน โรงเรียนมีการประสานแสวงหาแหล่ง ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
จากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชนเช่น
ได้รับการสนับสนุนได้แก่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย
ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGOเป็นต้น
และเจลแอลกอฮอล์ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ เขต 35
ระบาดของโรคโควิด-19
44 มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแล โรงเรียนมีการประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมูล
นักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ฐาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และ องค์การ
สถานศึกษา
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล (อบต.) ในการดู แ ลนั ก เรี ย นและการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
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แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจํานวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อ และ
ผู้จําหน่ายอาหารกรณีที่นักเรียนต้องทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนทําให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทําให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้
1. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการ
1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควร
คํานึงถึงสภาพบริบทและขนาดพื้นที่ และจัดทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน ในการจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล การแบ่งจํานวนนักเรียน หรือการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยยึด
หลัก Social distancing
2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบท
สถานการณ์และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้
เครื่องปรับอากาศ
กําหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศและทําความ
สะอาดอย่างสม่ําเสมอ
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครู ใช้ประจําทุกห้องเรียน
อย่างเพียงพอ
5) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่น
ของใช้ร่วมทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เ ช้าก่อนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องทํา
ความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
2. ห้องสมุด
1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และ
จัดทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน
2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่างกรณีใช้
เครื่องปรับอากาศกําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และทํา
ความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับครูบรรณารักษ์ นักเรียนและผู้ใช้บริการ
บริเวณทางเข้าด้านหน้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ
4) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวาง
หนังสือทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งอาทิ เช้าก่อนให้บริการ พักเที่ยง
5) การจํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการ
ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา
3. ห้องประชุม หอประชุม
1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มี
อาการไข้
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ไอ มีน้ํา เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งงดร่วมประชุมและแนะนําให้ไปพบแพทย์
ทันที
2) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทํา
สัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน
3) ผู้เข้าประชุมทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายใน
อาคารหอประชุม บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและทั่วถึง
5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม
6) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท
อุปกรณ์สื่อ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้อง
ประชุมทุกครั้ง ควรใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศควรเปิดประตูหน้าต่างให้
ระบายอากาศ และทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
4. โรงยิม สนามกีฬา
1) จัดพื้นที่ทํากิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัดอาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณ
ทางเข้า และ
บริเวณด้านในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่นแต่ละชนิด ก่อนหรือหลังเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ
1 ครั้ง
4) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม
5) จํากัดจํานวนคนจํานวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา
6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่าง
รุนแรง เช่นวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น
5. ห้องน้าห้องส้วม
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ํายาทําความสะอาดอุปกรณ์การตวง
ถุงขยะ ถังน้ํา ไม้ถูพื้น คีบด้ามยาวสําหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทําความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน้ํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด
2) การทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ํายาทําความสะอาด
ทั่วไปพื้นห้องส้วม ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหรือราดน้ํายาฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เน้นเช็ด
บริเวณที่รองนั่งโถส้วม ราวจับประตู กลอนประตู ขันน้ํา ก๊อกน้ํา อ่างล้างมือ ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู
3) หลังทําความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือ
น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งแดดให้แห้ง
6. ห้องพักครู
1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควร
คํานึงถึงสภาพห้องและขนาดพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด
2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
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3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้
เครื่องปรับอากาศ
กําหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทํา
ความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
4) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้า
ด้านหน้าประตูและภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง
7. ห้องพยาบาล
1) มีครูหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักเรียนในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ
2) จัดให้มีพื้นที่แยกอย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจาก
สาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3) ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน
4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตู และภายในห้อง
พยาบาลอย่างเพียงพอ
8. โรงอาหาร
การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ ตู้กดน้ําดื่ม ระบบกรองน้ําและผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคจึงควรมีการดูแลเพื่อ
ลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
1) กําหนดมาตรการการปฏิบัติให้โรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สําหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณ
ก่อนทางเข้าโรงอาหาร
(2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
(3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ที่
นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ําดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหารให้สะอาด
ด้วยน้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก
(4) ทําความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด สําหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ํายาทําความ
สะอาดหรือจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง
(5) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ํายาล้างจาน และให้
มีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ําร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ําให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง ก่อน
นําไปใช้ใส่อาหาร
(6) ทําความสะอาดตู้กดน้ําดื่ม ภายในตู้ถังน้ําเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช็ด
ภายนอกตู้และก๊อกน้ําดื่มให้สะอาดทุกวัน และเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลากําหนดของผลิตภัณฑ์ และ
ตรวจเช็คความชํารุดเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้ สายดินตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณ
ก๊อกน้ําที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน
(7) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสําเร็จสุกใหม่
ทุกครั้งการปกปิดอาหารปรุงสําเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์
สําหรับการกินอาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา เป็นต้น
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(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอน
การล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น
(9) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน ให้นักเรียนมา
รับประทานเองเพื่อป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ
2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง และป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
(1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้
รส ให้หยุดปฏิบัติงานและแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันที
(2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากัน
เปื้อนและ อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน
(3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา ก่อนปฏิบัติงาน
และขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจําหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือ
สัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
(4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการ
ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก
และ ผลไม้ และไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง
(6) จัดเมนูอาหารที่จําหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจําหน่ายอาหารบูดเสียง่ายเช่น อาหาร
ประเภทกะทิ และอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น
(7) อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสําเร็จ รอการจําหน่าย ให้นํามาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง
(8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับ
การบรรจุอาหารปรุงสําเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร
(9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
(1) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือทุกครั้งก่อน
เข้าไปในโรงอาหาร ก่อนกินอาหารภายหลังซื้ออาหาร การจับเหรียญหรือธนบัตร การสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลัง
ออกจากห้องส้วม
(2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้า
ไปในสถานที่จําหน่ายอาหาร
(3) เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์ที่ปรุงไม่สุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความ
เหมาะสมของภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น
(4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรอ
อาหาร นั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ําดื่ม
(5) พิจารณาเลือกใช้ระบบการชําระเงินแบบออนไลน์

15
9. รถรับ - ส่งนักเรียน
1) ทําความสะอาดรถรับ – ส่งนักเรียน และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู
เบาะนั่งที่วางแขน ด้วยน้ําผสมผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาด
2) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกําหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนสําหรับผู้ปกครอง
3) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1
- 2 เมตร ทั้งนี้ควรคํานึงถึงขนาดพื้นที่ของรถ จํานวนที่นั่ง พิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม
จัดทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด
4) ก่อนและหลังให้บริการรับ - ส่งนักเรียนแต่ละรอบ ทําความสะอาดภายในและภายนอกรถ
ทุกครั้งควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สําหรับใช้ทําความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถรับ – ส่งนักเรียน
10. การเข้าแถวเคารพธงชาติ
1) การจัดพื้นที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือจัดให้
มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางดังนี้
- วันจันทร์ เข้าแถวทํากิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง
- วันอังคาร เข้าแถวทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่ 5 ส แต่ละห้อง
- วันพุธและวันศุกร์ เข้าแถวทํากิจกรรมในห้องประจําตนเอง
- วันพฤหัสบดี เข้าแถวทํากิจกรรมใต้ถุนอาคาร 2
2) ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถว
เคารพธงชาติ
3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงกรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอื่น
ๆ เช่นเสียงตามสาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น
4) ทําความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่ใช้
ชักธงชาติไมโครโฟน เป็นต้น
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ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

22

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติองรับสถานการณ์โควิด 19
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ที่มา : คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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ช่องทางสื่อความรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
สื่อทาง you tube
1. ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี https://www.youtube.com/watch?v=FFogFcCyhAQ

2. อาการ และวิธีป้องกันโควิด https://www.youtube.com/watch?v=myLBc6nse48

สื่อ infographic

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1692

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1690

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1688

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1685
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https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1645

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1635

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1682
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คาสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ที่ 18 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจาปีการศึกษา 2563
………………………………………………………
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสัง กัดและในกํากั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ใน สังกัด
และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น และการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ได้มีการกําหนดแนวทางการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 จะทดลองจัดการเรียน การ
สอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการ
เผยแพรสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) นั้น โรงเรียน
ทุ่ง กว๋าววิทยาคม จึงได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง แบบออนไซต์และ
ออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นายสนั่น
กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.3 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 นายทวี
เขื่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางจรรยา
พุทธา หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คําแนะนํา ปรึกษา และวางแผนการดําเนินงานอํานวยความสะดวก และอื่นๆ ตาม ความ
เหมาะสม
2. คณะกรรมการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง
2.1 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2.2 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
2.3 นายทวี
เขื่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ
2.4 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
2.5 นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
2.6 นายสถิตย์
ขาวปอน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
2.7 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
2.8 นายสุพจน์
บุญมาเทพ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
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2.9 นายสนั่น
กาญจน์เชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ ได้แก่
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
2. จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค. จังหวัด
3. คณะกรรมการดาเนินการสารวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้านอุปกรณ์ และคลื่นสัญญาณ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1.1 นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3.1.2 นางสาวสุนิสา
สุพันธ์
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3.1.3 นายสุรเดช
ตื้อยศ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3.1.4 นางสรัญญา
เรือนคํา
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.2.1 นายสถิต
ขาวปอน
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
3.2.2 นางสิริภางค์
ขาวปอน
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
3.2.3 นางมงคลยา
พานดง
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
3.2.4 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3.1 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
3.3.2 นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
3.3.3 นายพงศกร
ทามา
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
3.3.4 นางสาวนฤมล จําอินทร์
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.4.1 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3.4.2 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคํา
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3.4.3 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3.4.4 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.5.1 นายหัสรินทร์
จําอินทร์
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3.5.2 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3.5.3 นายสุพจน์
บุญมาเทพ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
3.5.4 นางจรรยา
พุทธา
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.6.1 นายทวี
เขื่อนแก้ว
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3.6.2 นางศิริญญา
เขื่อนแก้ว
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3.6.3 นายสนั่น
กาญจน์เชษฐ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
3.6.4 นางสาวสุพรรณิภา จริยา
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
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มีหน้าที่
1. สํารวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์และคลื่นสัญญา
2. จัดกลุ่มความพร้อมของการเข้าถึง และความพร้อมของอุปกรณ์ เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความ
พร้อม 100% กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50% และกลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
4. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
5. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนทางไกลของนักเรียนในแต่ละวัน ให้
ความช่วยเหลือ คําแนะนําการเรียนให้กับนักเรียน ทบทวนการเรียนร่วมกับนักเรียน และผู้ปกครอง
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามรูปแบบที่สถานศึกษากําหนด
7. จัดระบบพบปะในมิติด้านวันเวลา สถานที่ และวิธีการ นัดหมายพบปะนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง นําใบงาน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียน(ถ้ามี)ไปส่งให้นักเรียน พร้อมให้คําแนะนําการเรียนต่อ
นักเรียน /ผู้ปกครอง และนําแบบฝึกหัด ใบงานมาตรวจพร้อมทั้งวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
8. ร่วมกันสรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษารายสัปดาห์ตามรูปแบบที่สถานศึกษากําหนด
4. คณะกรรมการดาเนินงาน
4.1 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
4.1.1 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
4.1.2 นางศิริญญา
เขื่อนแก้ว
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4.1.3 นางจรรยา
พุทธา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.1.4 นายสุรเดช
ตื้อยศ
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.1.5 นายสว่าง
เกตุมรรค
นักการภารโรง
กรรมการ
4.1.6 นายภัทรพงษ์
เหล็กดี
นักการภารโรง
กรรมการ
4.1.7 นายสุพจน์
บุญมาเทพ
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.1.8 นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินการด้านมิติที่ 1 ตามคู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19
4.2 คณะกรรมการด้านการเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
4.2.1 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
4.2.2 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคํา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4.2.3 นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.2.4 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.2.5 นางสาวสุนิสา
สุพันธ์
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.2.6 นายพงศกร
ทามา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.2.7 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.2.8 นางสาวปานตะวัน อินทร์จักร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินการด้านมิติที่ 2และ3 ตามคู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19
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4.3 คณะกรรมการด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
4.3.1 นายสนั่น
กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
4.3.2 นางมงคลยา
พานดง
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4.3.3 นางสรัญญา
เรือนคํา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.3.4 นางสิริภางค์
ขาวปอน
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.3.5 นางสาวนฤมล
จําอินทร์
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.3.6 นางสาวสุพรรณิภา จริยา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินการด้านมิติที่ 4 ตามคู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19
4.4 คณะกรรมการด้านนโยบายและการบริหารการเงิน
4.4.1 นายทวี
เขื่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
4.4.2 นายสถิตย์
ขาวปอน
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4.4.3 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.4.4 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.4.5 นายหัสรินทร์
ดอนดี
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
4.4.6 นางจรรยา
พุทธา
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.4.7 นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินการด้านมิติที่ 5 และ6 ตามคู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19
4.5 คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์
4.5.1 นางศิริญญา
เขื่อนแก้ว
ประธานกรรมการ
4.5.2 นายหัสรินทร์
ดอนดี
กรรมการ
4.5.3 นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
กรรมการ
4.5.4 นางสาวสุพรรณิภา
จริยา
กรรมการ
4.5.5 นางสาวสิรินทร์พร
หมืน่ ตาบุตร
กรรมการ
4.5.6 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
กรรมการ
4.5.7 นางสาวนฤมล
จําอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมในช่วงเปิดภาคเรียนเป็นต้นไป
4.6 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
4.6.1 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
ประธานกรรมการ
4.6.2 นายสนั่น
กาญจนเชษฐ์
กรรมการ
4.6.3 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
กรรมการ
4.6.4 นายสุรเดช
ตื้อยศ
กรรมการ
4.6.5 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
กรรมการ
4.6.6 นายภัทรพงษ์ เหล็กเทศ
กรรมการ
4.6.7 นายสว่าง
เกตุมรรค
กรรมการ
4.6.8 ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกคน
กรรมการ
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4.6.9 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
กรรมการ
4.6.10นายสุพจน์
บุญมาเทพ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ า ที่ จัด เตรี ย มสถานที่ ในโรงเรีย นให้ พ ร้อ มรับ การเปิด ภาคเรีย นที่ 1 ของโรงเรี ยนทุ่ ง กว๋ า ว
วิทยาคมตามมาตรการเร่งด่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 หรือ โรคโควิด - 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามหลัก Social Distancing
5. คณะกรรมการประเมินผล กรรมการประกอบด้วย
5.1 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
ประธานกรรมการ
5.2 นายปรัชญา จันทร์แก้ว
กรรมการ
5.3 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
กรรมการ
5.4 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
6. คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
6.1 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
6.2 นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
6.3 นายสนั่น
กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6.4 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
6.5 นายทวี
เขื่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
6.6 นางจรรยา
พุทธา
หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.7 นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเสนอต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรูปแบบ ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2. เผยแพร่รายงานต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน และ
ให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานโดยยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการ และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่าง
เคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

( นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว )
ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ตาบล/แขวง ทุ่งกว๋าว อาเภอ/เขต เมืองปาน
จังหวัด ลาปาง โทรศัพท์ 054823117
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อ

ประเด็น

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อน
เข้าสถานศึกษา หรือไม่
2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
หายใจลําบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สําหรับนักเรียนครู
และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่
3 มีนโยบายกําหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
4 มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สํารองไว้ให้กับนักเรียนร้อง
ขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่
5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่
6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สําหรับใช้ทําความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า
อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอหรือไม่
7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก
โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก
Socialdistancing) หรือไม่
8 มีการทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
กันหรือไม่
9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กําหนดได้
มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจํานวนนักเรียน หรือไม่
โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนและ
ระยะห่างเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกําหนด
10 มีการทําความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์
กีฬา หรือไม่
11 มีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราว
บันไดลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่
12 มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม่
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มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน
ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สําหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก
หรือไม่
14 มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทํากิจกรรม หรือไม่
15 มีการปรับลดเวลาในการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถว
เคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่
16 มีการจัดเหลื่อมเวลาทํากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร
กลางวันหรือไม่
17 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทํากิจกรรม หรือไม่
18 มีการกําหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา ช้อน
ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่
19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สําหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน
หายใจหรือไม่
20 มีนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร
ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม่
มิติที่ 2 การเรียนรู้
21 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือไม่
22 มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม
อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่
23 มีมาตรการกําหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็ก
เล็ก(ประถม) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2
ชั่วโมงต่อวันหรือไม่
24 มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website ,
Facebook , Line , QR Code , E-mail หรือไม่
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
25 มีการเตรียมหน้ากากผ้าสํารอง หรือไม่
26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 หรือไม่
27 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
หรือไม่
28 มีมาตรการการทําความสะอาด และจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือน
นอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีที่พักและ
เรือนนอน)
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มีมาตรการการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่
(กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ)
30 มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้
หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก
ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนป่วย
กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน หรือไม่
32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทาง
สังคม(Social stigma) หรือไม่
33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา หรือไม่
34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่อง
การกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาทําการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน
เปิดเรียน หรือไม่
35 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรที่
สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
หรือไม่
มิติที่ 5 นโยบาย
36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ครู
บุคลากร และผู้ปครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง
น้อย 1ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน หรือไม่
37 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ
สถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่
38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่
39 มีการแต่งตั้งคณะทํางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
และกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่
40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลจัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตําแหน่งชัดเจน หรือไม่
(กรณีมีรถรับส่งนักเรียน)
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือไม่
42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19สําหรับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา เช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจล
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แอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่
43 มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ
เอกชนเช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้นเพื่อดําเนินกิจกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่
44 มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา หรือไม่
เกณฑ์การประเมิน
Ranking
เกณฑ์การประเมิน
สีเขียว
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ
สีเหลือง
ผ่านข้อ 1-20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน ข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง
สีแดง
ไม่ผ่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง
สีเขียว
สีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง

สีแดง

หมายถึง

โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้
ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
และ/หรือประเมินตนเองซ้ํา
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