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ค าน า

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง  โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก  
ได้ประเมินสถานการณ์ และประกาศให้โรค COVID-19เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้
ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเส่ียงจากเชื้อ COVID-19.สําหรับประเทศไทย
มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น เพื่อลดความเส่ียง
ของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเช้ือโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
ต้องให้ความสําคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลของประชาชน โดยเฉพาะในประชาชน 
กลุ่มเส่ียง ทั้ง เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัว และการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
อย่างถูกสุขลักษณะ และเหมาะสม ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะ 

โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทําแนวทางการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนวัดเจ้ามูลขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019
(COVID-19). เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ        โดยแบ่งเป็นรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน บทบาท
หน้าที่  มาตรการ     และแนวทางในการดูแลนักเรียน และการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ชุมชน    และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคําแนะนําการป้องกัน
ตนเองและการปฏิบัติ         ด้านสุขอนามัยของโรงเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  ในการดูแลบุตรหลาน ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19.(ศบค.) 
และตามหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้  เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

28 มีนาคม 2563
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ค าชี้แจง

โรงเรียนวัดเจ้ามูล เห็นความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า .2019 (COVID-19).เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการ
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวของนักเรียนเป็นจํานวน
มาก อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้โดยง่าย จึงจําเป็นต้องมีรูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
ในวันเปิดภาคเรียน  1 กรกฎาคม.2563

ดังนั้น โรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงเตรียมความพร้อมและดําเนินการปฏิบัติตาม 6 แนวทาง 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1) มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน  
เช่น การวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียน
มีความเส่ียงเมื่อนักเรียนมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

2) ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

3) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
4) การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกัน

ตลอดทั้งวัน 
5) เน้นการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น 

ลูกบิดประตู ห้องน้ํา ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพ่ือช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจํานวนมาก 
6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 



การเตรียมความพร้อม                    
การจัดการเรียนการสอน 

ในวันเปิดภาคเรียน

1

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน

2

3

บทบาทของครูและนักเรียน

4

มาตรการและแนวทาง                   
ในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง

5

บทบาทผู้ปกครอง

      

มาตรการและแนวทาง                       
ในการดูแลด้านอนามัย

และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

6

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1



7

บริบทและข้อจ ากัดของโรงเรียนของโรงเรียน เช่น ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน
จ านวนห้องเรียน จ านวนของนักเรียน 354 คน ที่จะต้องมีการเว้นระยะทางสังคม
(Social Distancing) โดยเน้นความปลอดภยัของนักเรียนเป็นหลัก โดยขยาย
จ านวนห้องเรียนจากเดิม 15 ห้องเรียน เป็น 19 ห้องเรียน

      

Social Distancing 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในยุค COVID-19 

3



8

ห้องเรียนเดิม 15 ห้องเรียน 

ขยายเป็น 19 ห้องเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในยุค COVID-19 

4



โมเดลจ าลองห้องเรียนเสมือน
VIRTUAL CLASSROOM โรงเรียนวัดเจ้ามูล

5



ฉากกั้นเชื้อโรคโควิด 19
(Counter Shield)

6



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเจ้ามูล

2

รูปแบบการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) และระดับประถมศึกษาตอนต้น ( วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ )

   

                                          

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) มาเรียน ( วันอังคาร   วันพฤหัส )

                                          



มีมาตรการคัดกรองครู นักเรียน 
บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน  

เช่น การวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ         
หากนักเรียนมีความเสี่ยงเมื่อนักเรียนมีอาการไข้ไม่สบาย 

ต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว
หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ 
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

การเว้นระยะห่างในห้องเรียน
เน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดท้ังวัน

เน้นการท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกัน อาทิ สนาม
เด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ า ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อ

ช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก 

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จัดอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน 
เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

โดยบุคลากรสาธารณสุข หรือเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด 
(https://stopcovid.anamai.moph.go.th)   

      

ลดความแออัด
ไม่จัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน

ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน
ในการป้องกันโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

1 2

3 4

5 6

7 8

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 8 แนวทาง

7

      



มาตรการและแนวทาง
ในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง

โรงเรียนต้องชี้แจงท าความเข้าใจถึงบทบาทของผู้ปกครอง

1. เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน

** ส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเตรียมอาหารเช้าบริการนักเรียน
ให้โรงเรียนด าเนินการตามความเหมาะสมโดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 

** ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีหน้ากากอนามัย 
ใหโ้รงเรียนบริการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

8



ผู้ปกครองมาส่งด้วยตัวเอง
โรงเรียนวัดเจ้ามูล ก าหนดมาตรการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่วมใส่หน้ากากอนามัย

ทุกคร้ังที่มาส่งนักเรียน และท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

      

เมื่อนักเรียนเดินทางถึงโรงเรียน
กรณีท่ีผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน และมีความประสงค์ขอเข้า บริเวณโรงเรียน โรงเรียนควรจัด

พื้นที่ส าหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน มีการคัดกรอง ตรวจเช็คอุณหภูมิ และใช้
แอลกอฮอล์เจล โดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การเว้นระยะทางสังคม 
(Social Distancing) 

      

ตรวจเช็คอุณหภูมิ 
และใชแ้อลกอฮอล์เจล

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน

มาตรการและแนวทาง                        
ในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง
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เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย เดินเป็นแถว
ผ่านประตูโรงเรียน  คุณครูเวรประจ าวันด าเนินการตรวจคัดกรอง    
โดยเดินผ่านตามจุดที่มีการเว้นระยะตามทางเดิน 

จุดท่ี 1 
กระบะท่ีมีน้ ายาฆ่าเช้ือ 

จุดท่ี 2 
วัดอุณหภูมิ 

จุดท่ี 3 
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

    

กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีนักเรียนจ านวนมาก อาจเพ่ิมจ านวนแถวนักเรียน               
ในการคัดกรอง เพ่ือลดความแออัดของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน หรือโรงเรียนอาจก าหนด     
มาตรการของโรงเรียนเอง เช่น ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอาสา สภานักเรียน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยประสานงานกับโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริม       
สุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) ให้เป็นท่ีปรึกษาของโรงเรียน

* เมื่อท าการคัดกรองแล้วพบว่านักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ           
ให้โรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสขุ   หรือประงานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียน          
กลับไปพบแพทย์

มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
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มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

กรณีนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
จะมีครูน านักเรียนไปยังห้องเรียนและที่หอ้งเรียนจะมีครูประจ าชั้นรอรับนักเรียนอยู่

เม่ือผ่านจุดคัดกรอง

กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียนได้เอง 
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มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

กิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนได้ก าหนดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
สามารถจัดนักเรียนเข้าแถว และมีกิจกรรมหน้าเสาธงได้ตามปกติ

โดยให้มีการเว้นระยะห่างของนักเรียน
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ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล)
ให้นักเรียนเข้าแถว ที่โต๊ะเรียนในห้องเรียน

                  

หรือให้นักเรียนเข้าแถว หน้าห้องเรียน 
มีกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านทางอินเทอร์คอม ทีวีในห้องเรียน หรือไมโครโฟน 

กิจกรรมหน้าเสาธง

มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
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การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

   

      

• ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน จ านวนไม่เกิน 20 ตัว  โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ 1.5 เมตร

• ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องเรียน

• ขณะท าการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอ้ี ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวัน

• นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพื่อน

• งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน
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การใช้ห้องน้ าโรงเรียน 

• มีครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใชห้้องน้ า ทั้งในช่วงเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน

• ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะ
อย่างชัดเจน

• โรงเรียนต้องมีมาตรการในการท าความสะอาด และฆ่าเชื้อห้องน้ าโรงเรียนทุกวัน              
โดยมอบหมายครูเวรประจ าวัน แม่บ้าน นักการ ด าเนินการอย่างเคร่งครัด
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เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว 
ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ า 
และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย คุณครูต้องสอนนักเรียน
ล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 20 วินาที ของกรม
อนามัย 

การล้างมือของนักเรียน
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การรับประทานอาหารกลางวัน 

เพื่อลดความแออัดของนักเรียน อาจมีการ เหลื่อมเวลา ในการพักรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาที  (พิจารณาช่วงเวลาตามความเหมาะสม
ของบริบทโรงเรียน) การใช้โรงอาหารโดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม

1. เวลา 10.30 น. ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล) รับประทานอาหารที่ห้องเรียน
2. เวลา 11.00 น. ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
3. เวลา 11.30 น. ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

   

  

 

  

   
   

  
  

  

 

  

   
   

  
  

11.00 น. 

  

 

  

   
   

  
  

10.30 น. 11.30 น. 
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โรงอาหาร

1. ก าหนดที่นั่งในการรับประทานอาหารโดยให้มีการเว้นระยะห่างของนักเรียน
2. โรงเรียนต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวด ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะตา่ง ๆ
3. วัตถุดิบในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่ ปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ และท าความสะอาด    

อย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร
4. แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานล้างจาน ต้องใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลา      

ในขณะปฏิบัตงิาน
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โรงอาหาร

5.  โรงเรียนจัดครูตรวจสอบความสะอาดประจ าวัน และประสานงานกับ หน่วยงานราชการ  
เช่น  อ าเภอ ส านักงานเขต ในพ้ืนที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยมาตรวจสอบเปน็ระยะๆ

6. น้ าดื่ม โรงเรียนจัดครู/เจ้าหน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในการกดน้ าดื่มจากตู้       
ตามมาตรการของ ศบค.ก าหนด

7. การทิ้งขยะ ให้โรงเรียนมีมาตรการการคัดแยกขยะอย่างชดัเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง  
และมีการก าจัดขยะหลังเลิกเรียนทุกวัน
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อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ าส่วนตัว

• ครูประจ าชั้นต้องจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวางอุปกรณ์ 

• งดการใช้ของร่วมกันของนักเรียนและหลังรับประทานอาหารกลางวัน

• ครูประจ าชั้น/ครูเวรประจ าวัน น านักเรียนแปรงฟัน โดยเน้นการเว้น
ระยะห่างของนักเรียน
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การนอนของนักเรียนปฐมวัย

กรณีโรงเรียนมกีารจดัใหน้กัเรียนนอน

• จัดห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเท
• เว้นระยะที่นอนของนักเรียนห่างกันประมาณ 1.5 เมตร 
• งดการใช้เครื่องปรับอากาศ (อาจใช้พัดลมแทน)
• ครูประจ าชั้น/ครูพ่ีเลี้ยงก ากับไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน (นักเรียนถอดหน้ากากอนามัย)

   

   

 
  

 
  

   

   

 
  

กรณีโรงเรียนไม่จัดให้นักเรียนนอน 

ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน (นักเรียนไปนอนท่ีบ้าน) 
หรืออาจจัดกิจกรรมให้นักเรียนตามความเหมาะสม
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• ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ท่ีโรงเรียนเตรียมไว้ให้ (จุดท่ีส่งนักเรียนในตอนเช้า) 
• ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรอง 
• โรงเรียนปล่อยนักเรียนกลับบ้านโดยมีการเหลื่อมเวลา และเหลื่อมห้องเรียน

การมารับนักเรียนกลับบ้าน

ชั้นปฐมวัย เวลา 14.30 น. ครูประจ าช้ัน/ครูพี่เลี้ยงน านักเรยีนโดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียน
ในการเดินออกจากห้องเรียน  มาส่งให้กับผู้ปกครอง  โดยหลักฐานในการรับนักเรียนอาจเปลี่ยนจาก
การลงช่ือเป็นการถ่ายรูปผู้ปกครองกับนักเรียน เพ่ือลดการสัมผัส

ชั้นประถมศึกษา เวลา 15.30 น. ครูประจ าช้ันน านักเรียนโดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียนในการ
เดินออกจากห้องเรียน มาส่งให้กับผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมารับ)

ช้ันมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเข้าแถวโดยเน้นการเว้นระยะห่างของนักเรียนในการเดินออกจากโรงเรยีน
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การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

      

โรงเรียนก าหนดมาตรการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชือ้   
ก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสมุด 
อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์ พัดลม ห้องน้ า ห้องครัว โรงอาหาร เป็นต้น
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โรงเรียนได้จัดห้องพยาบาลเพ่ือรองรับนักเรียนกรณีนกัเรยีนเกิดการเจ็บป่วย
และจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข

เพ่ือเป็นท่ีปรึกษากรณีนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็นท่ีปรึกษาด้านสุขอนามัยของโรงเรียน

      

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
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ผู้บริหารสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมออกแบบการจัดการเรียนการสอนก ากับติดตามช่วยเหลือ

และแก้ปัญหาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

      

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรยีนการสอนการวัดและประเมนิผล

การเรียนการสอนดูแลด้านสุขอนามัยของนักเรียน 
ตามหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่
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กรรมการสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม ช่วยเหลือ และร่วมแก้ปัญหากับสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก ากับ ติดตาม ดูแล เสนอแนะ ให้ค าปรึกษากับสถานศึกษาในสังกัด

บทบาทหน้าที่
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บทบาทหน้าที่

ชุมชน 
ร่วมมือ และช่วยเหลือสถานศึกษาในการป้องกันความเสี่ยง

จากเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

ผู้ปกครอง 
ดูแลเอาใจใส่บุตร-หลาน ในด้านอนามัยและการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเคร่งครัดให้ความร่วมมือกับครูประจ าชั้น โรงเรียน เก่ียวกับมาตรการการดูแลนักเรียน
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ค าชี้แจง

แนวทางในการด าเนินการข้างต้น  โรงเรียนอาจมีการปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก

• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
• คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)
• คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัด (ศบค.จังหวัด) 

ทั้งนี้แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา  2563
ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล เช่น การจัดอาคารสถานที่ การปฏิบัติของบุคคลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา หรือกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

• คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด                
ของโรคโควิด 19 และกรอบแนวทาง 6 มิติ ของกรมอนามัย            
กระทรวงสาธารณสุข

• ระเบียบหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ใช้บังคับ   

28



      

แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล


