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ค ำน ำ 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานการเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีแนวโน้มคล่ีคลายเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น และ ในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้มี 
การเรียนการสอนตามปกติ 100 ดังนั้นจึงได้ก าหนดให้มีแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการ และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID –19) อย่างเคร่งครัด  
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 หน้ำ 
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ในสถานศึกษา 
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แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน หรือ  
On Site 100 % 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

โรงเรียนวังม่วงวิทยำคม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคล่ีคลายเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น แต่

สถานการณ์ท่ัวโลกและประเทศใกล้เคียง ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้มี 
การเรียนการสอนตามปกติ 100 ดังนั้นจึงควรก าหนดให้มีแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID –19) อย่างเคร่งครัด 
 
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  
ในสถำนศึกษำ มีดังนี้ 
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในประเทศ 
    • จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    • จัดท าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
    • จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
      ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    • แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ในสถานศึกษา 
2. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
    • คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากาก การล้างมือ  
      การเว้นระยะห่าง การท าความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  อาคารเรียน  
      โรงอาหาร โรงนอน พื้นท่ีส่วนกลาง) และลดความแออัด 
    • มีแนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
      โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับ 
                        โรงเรียนเพื่อป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                        มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การด าเนินการเมื่อมีกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยัน 
                        ในสถานศึกษา 
    • การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
    • รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ 
      แก่หน่วยงาน ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ 
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3. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    • มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
    • สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความร่วมมือ 
      ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    • สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                        (COVID-19) ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                        ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรเปิดภำคเรยีนให้นักเรียนมำเรียนในห้องเรียนหรือ On site 100 % มีดังนี้ 
  1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกตมิาเรียน On site 
  2. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจ านวนนักเรียน โดยจัดระยะห่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
  3. กรณีห้องเรียนเป็นห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่างช่วงพักเท่ียงหรือช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอนในห้อง 
  4. มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้ 
      -การคัดกรองแยกผู้ป่วยส่งรักษา 
      -การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จ าเป็น 
     - ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง 
     - กรณี มีการเดินเรียนให้ท าความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันหลังจบการเรียน      
                 การสอนทุกคาบ 
     - ทุกห้องเรียนให้ท าสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันทุกสองช่ัวโมง 
  5. ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจการส่งต่อตรวจหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
               (COVID-19) และสรุปผลการตรวจทุกสัปดาห์ส่งต้นสังกัดกรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติ 
               ให้ประสานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือจังหวัดในพื้นท่ี 
  6. ให้มีการด าเนินการผ่อนคลายมาตรการ ก ากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
      สาธารณสุขในพื้นท่ี 
  7. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนั้น เป็นระยะๆ 
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แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 
ท่ัวโลกและประเทศใกล้เคียง อาทิสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีพื้นท่ีชายแดนด้านเมียนมา  
ก าลังเป็นพื้นท่ีวิกฤตท่ีสุด จ านวนผู้ป่วยติดเช้ือสะสมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นท่ีของชุมชนและสถานศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
   ดังนั้นสถานศึกษาควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้องตาม
สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาจ าแนก
ตามสถานศึกษาแต่ละประเภท มีดังนี้ 
สถำนศึกษำประเภทกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. กลุ่มนักเรียน  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคนครบห้องครบช้ันเรียน) 
   สีขำว-สีเขียว  - สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่พบผู้ติดเช้ือไม่น้อยกว่า 90 วัน(พื้นท่ีสีเขียว)  
      ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียน 
      การสอนได้ตามปกติ 
    - โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีทุกคน  
      สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 
      มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานและท าความสะอาด 
      อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
      ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
    สีเหลือง-สีส้ม  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับวันเรียนแต่ละช้ันเรียน 
      หรือมีการแบ่งจ านวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง ระหว่างกนั 
      (Social distancing) 
    - มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน สวมหน้ากากผ้า   
                        หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 
    - มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน และท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
                        ในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
    สีแดง   - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air  
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แนวทำงปฏิบัติกำรปิดหรือไม่ปิดสถำนศึกษำกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

นิยำม 
   ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง ผู้ท่ีมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
                พบว่า ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) (ผู้สัมผัสเส่ียงสูง) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด 
    กับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

  - ผู้ท่ีเรียนผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือท างานในห้องเดียวกัน คลุกคลีกัน 
  - ผู้สัมผัสท่ีมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด จากผู้ป่วย 
                       โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัย 
                       หรือหน้ากากผ้า 

- ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับ  
  ผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า  
  15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 

 ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ า (Low risk contact) (ผู้สัมผัสเส่ียงต่ า) หมายถึง ผู้ท่ีท ากิจกรรม
อื่นๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเส่ียงสูง 

 ผู้ใกล้ชิด 
 - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูง จัดเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ า 
 - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ า จัดเป็นไม่มีความเส่ียง (No risk) 
 

แนวทำงปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วยยืนยนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ 
ให้ ปิดห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษากรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 1 รายข้ึนไป ให้ปิดห้องเรียน 
เป็นเวลา 3 วัน เพื่อท าความสะอาด 
   2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดช้ันเรียน 
เป็นเวลา 3 วันเพื่อท าความสะอาด 
   3. หากมีหลักฐานและความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา ใหข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 
 
 
 
 
 



 
 

5 
ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษา กรณีท่ีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี ้
      • ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง(High risk contact)  ให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลา 
        อย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัว   
                 ท่ีบ้าน 
      • สถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจความเส่ียงและ 
        แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป 
  2. ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ า (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
  3. ผู้ใกล้ชิด 
      • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูงจัดว่ามีความเส่ียงต่ า 
        ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
      • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ า จัดว่า ไม่มีความเส่ียง 
        ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 
หมำยเหตุ   ท้ังนี้ในทุกกรณี ขอให้ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและ           
               สถานการณ์โรคในพื้นท่ี 
 
6 มำตรกำรหลักในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ
ประกอบด้วย 
 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเส่ียงก่อนเข้าสถานศึกษา (อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 c)   
    - กรณีปกติให้ติดสัญลักษณ์ผ่าน  
    - กรณีมีไข้สูงกว่าปกติ ให้นั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซ้ า  
    - กรณีมีไข้สูงกว่า ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  ให้กันแยกไว้ต่างหากและบันทึกข้อมูล และ 
      แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไป    
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหล่ือมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม      
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กำรด ำเนินกำรของโรงเรียน หรือ สถำนศึกษำ : ระหว่ำงภำคกำรศึกษำต้องด ำเนิน 
1. สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ On Site หรือ On line หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ี 
   การแพร่ระบาด  
3. ใหม้ีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ท้ังนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
    สถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด  
 

ปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเข้มข้น ได้แก่ 5 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) และ 
6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) 
 
ปฏิบัติตำมแนวทำงมำตรกำรเข้มส ำหรับสถำนศึกษำอย่ำงเคร่งครัด 

1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน 
              MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 

2. ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัด 
    นักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6 x 9 เมตร) ไม่เกิน 25 คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนกัเรียน 
    ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตะ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
3. จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐาน 
    สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุง 

              ประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะ และต้อง 
              มีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค การด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติ 
              ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด  
              คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 

4. จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกักชั่วคราว รวมไปถึงแผน 
    เผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบ้ืองต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณี 
    มีการติดเช้ือติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อม 
    อย่างเคร่งครัด 
5. ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น  

              โดยหลีกเส่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขึ้นกับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดก าหนด)  
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ท้ังนี้ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยด าเนินการตามรูปแบบ 

Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และ 
กระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ี พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 
มำตรกำร Sandbox: Safety zone in School ส ำหรับโรงเรียน  ประเภทไป-กลับ  
ที่มีควำมพร้อมและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

1. ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ประกอบด้วย 

- พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
- พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 

     โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเป็น COVID free zone 
2. ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนท่ีประสงค์ จะด าเนินการ 

ในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันใน
การจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา 
ก่อนน าเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นท่ี แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมประเมินความพร้อม
ดังนี ้

 โรงเรียน หรือ สถำนศึกษำ 
- ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน  
  MOECOVID 
- จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกักชั่วคราว รวมไปถึง 
  แผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา 
  กรณีมีการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อม 
  อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัส 
  ในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
- ต้องจัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ  
  จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจ าแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ 
  ท่ีเข้ามาในโรงเรียน 
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- ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการบูรณาการ 
  ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อนและระหว่าง 
  ด าเนินการ 
นักเรียน ครู และบุคลำกร 
- ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
- นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble  
   และหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
- ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria ) กับการติดเช้ือโควิด หรือ 
  สัมผัสกลุ่มเส่ียงสูง ใหด้ าเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ได้ 
  รับวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที และ 
  ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเป็นบวก 

กำรด ำเนินกำรของโรงเรียน หรือ สถำนศึกษำ : ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
1. สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องตาม 
     เกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด  
3. นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นระยะ ตามแนวทาง 

คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดก าหนด 
4. ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ  

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
5. นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจ าวัน 

                และการเดินทางเข้าไปในสถานท่ีต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ าเสมอ 
6.  ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด 

- สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 
  ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
- ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ 

                       จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6 x 9 เมตร) ไม่เกิน 25 คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง 
                       นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกวา่ 1.5 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ 
                       โรคติดต่อจังหวัด 

- จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
                       มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ง 
                       อาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูก 
                       สุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค 
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- จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการป้องกันโรค 

                       ติดเช้ือโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ได้แก่การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด 
                       คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 

- จัดใหม้ีสถานท่ี แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ี แยกกักชั่วคราว รวมไปถึง 
  แผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตันกรณีนักเรียน ครูหรือบุคลากร ในสถานศึกษา 
  กรณีมีการติดเช้ือโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่าง 
  เคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียง 
  การเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน  
  ท้ังกรณีรถรับ - ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
- จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 
  ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเช้ือ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นท่ี  
  และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

7.  ก าหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมท่ีอยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน Thai Stop 
COVID plus (TSC+) COVID free setting โดยให้มีการก ากับร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นท่ี 
(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขึ้นกับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ก าหนด) 
 
แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ 
กำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร 

1. เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 15 นาที ควรมีหน้าต่าง หรือช่องลม 
   อย่างน้อย 2 ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 
2. กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง หรือ 
   เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเท่ียงหรือช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอน ก าหนดเวลาเปิด-ปิด 
   เครื่องปรับอากาศ และท าความสะอาดสม่ าเสมอ 

กำรท ำควำมสะอำด 
1. ท าความสะอาดวัสดุส่ิงของด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่และน้ า 
2. ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม ลูกบิดประตู  
   รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดน้ าด่ืม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ 70% นาน 10 นาที 
   และฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบ้ือง เซรามิก สแตนเลส ด้วยน้ ายาฟอกขาวหรือโซเดียม 
   ไฮโปคลอไรท์ 0.1% นาน 5-10 นาที อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม 
   โดยเฉพาะเวลาท่ีมีผู้ใช้งานจ านวนมาก 
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คุณภำพน้ ำอปุโภคบริโภค 

1. ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีส่ิงเจือปน 
2. ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าด่ืมและภาชนะบรรจุน้ าด่ืมทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้ าด่ืมร่วมกันเด็ดขาด) 
3. ตรวจคุณภาพน้ าเพื่อหาเช้ือแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ 11) ทุก 6 เดือน 

กำรจัดกำรขยะ 
1. มีถังขยะแบบมีฝาปิด ส าหรับรองรับส่ิงของท่ีไมใช้แล้ว ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณ 

              โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce Reuse 
Recycle) 

2. กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเส่ียงสูง/กักกันตัว หรอืหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว น าใสในถุง ก่อนท้ิงให้ราดด้วย 
   แอลกอฮอล์ หรือ 70% น้ ายาฟอกขาว 2 ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก 1 ช้ัน ปิดปากถุง 
   ให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเช้ือแล้วทิ้งในขยะท่ัวไป 

 
แนวทำงกำรประเมินสถำนกำรณ์และควำมพร้อมของศูนย์แยกกักตัว  

1. จ านวน และระดับอาการของผู้ติดเช้ือ   
2. จ านวนของผู้สัมผัสเส่ียงสูง/ประชากรกลุ่มเส่ียง   
3. สถานท่ีจัดต้ังส าหรับการแยกกัก จ าเป็นต้องสามารถปิดกั้นแยกบริเวณออกจากชุมชนได้ และสามารถ

รองรับผู้ป่วยได้ โดยไม่แออัด  
4. มีสถานพยาบาลท่ีติดตามอาการผู้ป่วยได้ 24 ช่ัวโมงและสามารถประสานน าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 

หากผู้ป่วยมีอาการทรุดลง  
5. สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ คือ มีความพร้อมเรื่องระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  

ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะติดเช้ือ  
6. สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือหรือปนเป้ือน ออกนอกชุมชน  
 

เกณฑ์ในกำรรับผู้ป่วยเข้ำศูนย์แยกกักตัว  
1. เป็นผู้ติดเช้ือ หรือ ผู้ป่วยโควิค 19 ท่ีได้รับการยืนยัน โดยอาจไม่มีอาการ หรือมีอาการท่ีจัดเป็นเป็นผู้ป่วย 

สีเขียว/กลุ่มเหลือง และไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษา คือความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดมากกว่า 96% โดยวัด
จากเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)  

2. ผู้ป่วยอาจมีโรคประจ าตัวที่ควบคุมโรคได้ มากกว่า 6 เดือน   
3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการใช้ชีวิตประจ าวัน  
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แนวปฏิบัติในกำรตรวจคัดกรองโรค COVID-19 และกำรส่งต่อสถำนพยำบำล   

กรณีผู้รับบริการคัดกรองหรือขอตรวจหาเช้ือให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK หากผลเป็นบวกให้ด าเนินการ
ดังนี ้  

- กรณีผู้ป่วยสีเขียว ให้ใช้การรักษาและแยกกักด้วยวิธี home isolation หรือ community  
  isolation หรือโรงพยาบาลสนาม หากมีอาการมากขึ้นให้พิจารณาส่งต่อสถานพยาบาล  
  รักษาและยืนยันการติดเช้ือด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19   
- กรณีผู้ป่วยสีเหลือง/สีแดง ให้รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามแนวทางการรักษาผู้ป่วย 
  โรค COVID-19   

ท้ังนี้แนวทางการดูแลรักษาจะเน้นในกลุ่มท่ีผู้ติดเช้ือไม่มีอาการ (asymptomatic COVID-19)   
หรือ ผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการเล็กน้อย (symptomatic COVID-19) หากมีอาการรุนแรงหรืออาการปอดอักเสบ 
พ ิจารณา น าส่งเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   
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แนวปฏิบัติโรงเรยีนวังม่วงวิทยำคม 

ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
มำตรกำรรับนักเรียน (ช่วงเช้ำ) 

หน้าท่ีครูเวรประจ าวัน  (เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 07:00) 

1. คุณครูเวรประจ าวัน (ครูเวรท่านท่ี 1 และ 2) เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 07:00 น. โดยด าเนินการ

ตรวจคัดกรอง โดยให้นักเรียนเดินผ่านตามจุดท่ีมีการเว้นระยะ  

จุดท่ี 1 กระบะที่มีน้ ายาฆ่าเช้ือ  

จุดท่ี 2 ตรวจวัดอุณหภูมิ   

จุดท่ี 3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ าการใส่หน้ากากอนามัย  

2. คุณครูเวรประจ าวัน (ครูเวรท่านท่ี 3) ดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่ีนั่งใต้ร่มไม้บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง 

อาคาร 3 ไม่ให้นักเรียนนั่งใกล้กันการนั่งควรห่างกนัในระยะ 1 – 2 เมตร 

3. คุณครูเวรประจ าวัน (ครูเวรท่านท่ี 4) ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงอาหาร นักเรียนจะนั่งโต๊ะ

รับประทานอาหารได้โต๊ะละ 2 คน (จัดโต๊ะโรงอาหารแยกออกจากกัน หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน) 

4. คุณครูเวรประจ าวัน (ครูเวรท่านท่ี 5) ดูแลความเรียบร้อยบริเวณห้องส้วม โดยจ ากัดคนใช้ให้เหมาะสม 

ดูแลนักเรียนไม่ให้มั่วสุมบริเวณห้องส้วม 

*ไม่อนญุาตให้นักเรียนขึ้นอาคารในช่วงเช้า ไม่ว่าในกรณีใดท้ังส้ิน 

หน้าท่ีครูท่ีปรึกษา (เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 07:00) 

1. คุณครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษา ในการท าความสะอาดเขตพื้นท่ี และเน้นย้ าในเรื่อง        

การเว้นระยะห่าง 

2. เมื่อถึงเวลา 07:50 น. คุณครูท่ีปรึกษาพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้นักเรียน        

เดินเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร มาเข้าร่วมกิจกรรม 

หน้าท่ีครูฝ่ายสนับสนุน (คุณครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน) 

1. สนับสนุนครูเวรประจ าวัน ในเรื่องการจัดระเบียบในการคัดกรอง และการเว้นระยะห่างของนกัเรียน 

ในสถานท่ีต่างๆ 

2. ด าเนินการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
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มำตรกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง และกิจกรรมโฮมรูม 

*ลดกิจกรรมหน้าเสาธงให้เหลือ 2 กิจกรรม คือ 1.เคารพธงชาติ 2.สวดมนต์ 

หน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 

1. คุณครูท่ีปรึกษาดูแลให้นักเรียนเข้าแถวท ากิจกรรม เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

2. เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมหน้าเสาธงคุณครูท่ีปรึกษาพานักเรียนขึ้นห้องประจ าของนักเรียนเพื่อ             

จัดกิจกรรมโฮมรูม หรือครูท่ีปรึกษาจะจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานท่ีอื่นท่ีมีความเหมาะสม             

เพื่อลดความแออัดในการขึ้นอาคารเรียน  แต่เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล้วครูท่ีปรึกษาจะต้องพานักเรียน

ขึ้นห้องเรียนด้วยตนเองโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่าง แถวตอนเรียงหนึ่ง Social Distancing 

มำตรกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

หน้าท่ีครูท่ีปรึกษาและนักเรียน 

1. ห้องเรียนควรมีการจัดโต๊ะเรียน จ านวนไม่เกนิ 20 - 25 ตัว โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่าง      

ทางกายภาพ 2 เมตร 

2. ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ ทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือท้ังก่อนเรียน พักกลางวัน และ

หลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

3. ต้ังจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องเรียน 

หน้าท่ีครูผู้สอน 

1. ขณะท าการสอนครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

2. ให้นักเรียนเล่ียงการยืมส่ิงของต่างๆ เช่นอุปกรณ์การเรียนจากเพื่อน 

3. งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 

4. การอนุญาตนักเรียนในการไปห้องน้ า อนญุาตให้ไปได้ครั้งละ 1 คน และต้องรอจนคนท่ีขออนุญาตไป

กลับมาก่อนจึงอนุญาตให้คนใหม่ไปได้ เพื่อลดความแออัดในการใช้ห้องน้ าห้องส้วม 

5. เมื่อถึงคาบพักกลางวันครูผู้สอนในคาบก่อนพักกลางวัน จะต้องน านักเรียนในห้องท่ีคุณครูสอนอยู่ไปท่ี

โรงอาหารโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่าง แถวตอนเรียงหนึ่ง Social Distancing 

*ในกรณีการลา (ลาป่วย/ลากิจ) คุณครูจะต้องแจ้งฝ่ายวิชาการ เพื่อท าการจัดสอนแทนในคาบเรียนรายวิชานั้นๆ 

มำตรกำรกำรใช้โรงอำหำรในเวลำพักกลำงวัน 

หน้าท่ีครูเวรประจ าวัน 

1. คุณครูเวรประจ าวัน ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงอาหาร นักเรียนจะนัง่โต๊ะรับประทานอาหาร       

ได้โต๊ะละ 2 คน 

2. เนื่องจากการพักรับประทานอาหารของนักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คุณครูเวรประจ าวันอาจแบ่ง

หน้าท่ีกันมาดูและในแต่ละช่วงได้ 
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3. คุณครูเวรประจ าวัน ดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่ีนั่งใต้ร่มไม้บริเวณต่างๆ ไม่ให้นักเรียนนัง่ใกล้กัน   

การนั่งควรห่างกนัในระยะ 1 – 2 เมตร 

4. คุณครูเวรประจ าวัน ดูแลความเรียบร้อยบริเวณห้องส้วม โดยจ ากัดคนใช้ให้เหมาะสม ดูแลนักเรียน

ไม่ให้มั่วสุมบริเวณห้องน้ าห้องส้วม 

 

หน้าท่ีครูฝ่ายสนับสนุน (คุณครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน) 

1. สนับสนุนครูเวรประจ าวันในการดูแลนักเรียนในช่วงพักกลางวัน 

*จัดนักเรียนตัวแทนในการพาเพื่อนนักเรียนขึ้นห้องเรียนในช่วงบ่าย 

*ห้ามนักเรียนขึ้นอาคารเรียนในช่วงเวลาพักกลางวัน เว้นแต่ในห้องเรียนมีครูท่ีปรึกษาดูแล 

มำตรกำรส่งนักเรียน (ช่วงเย็น) 

หน้าท่ีครูผู้สอน 

1. ครูผู้สอนในคาบสุดท้ายพานักเรียนลงมาจากห้องเรียนโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่าง แถวตอนเรียงหนึ่ง 

Social Distancing 

2. นักเรียนต้องเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเดินออกจากโรงเรียน 

หน้าท่ีครูเวรประจ าวัน 

1. ดูแลนักเรียนโดยด าเนินการตรวจคัดกรอง โดยให้นักเรียนเดินผ่านตามจุดท่ีมีการเว้นระยะ            

จุดท่ี 1 กระบะที่มีน้ ายาฆ่าเช้ือ  

จุดท่ี 2 ตรวจวัดอุณหภูมิ   

จุดท่ี 3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ าการใส่หน้ากากอนามัย 

2. ดูแลนักเรียนให้เว้นระยะห่างในการรอกลับบ้านท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3. ดูแลนักเรียนเดินทางกลับบ้าน จนนักเรียนมีจ านวนเหลือน้อยท่ีสุด 

หน้าท่ีครูฝ่ายสนับสนุน (คุณครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน) 

สนับสนุนครูเวรประจ าวันในการดูแลนักเรียนในช่วงนักเรียนกลับบ้าน 

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

 

 

 (ลงช่ือ)............................................................. 

 (นายอดุลย์   ต้นค า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


