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บทบาทของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 
********** 

    บทบาทของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                   
จึงก าหนดบทบาทของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้  
๑. บทบาทของนักเรียน  
  นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งนี้ นักเรียน 
จะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการกลับบ้าน บทบาทของนักเรียน ควรมี ดังนี้  
  ๑) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ 
การเรียนการสอน  
  ๒) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
  ๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ
สร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
  ๔) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ าเสมอ และสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครู
หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  
  ๕) ขอค าปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว หรือพบ
ความผิดปกติของร่างกายที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทันที          
๒. บทบาทของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่ง มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเอง ในด้าน
สุขอนามัย และการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่าง
เคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับมาตรการการดูแลนักเรียนผู้ปกครอง 
นักเรียนจึงมีบทบาทส าคัญร่วมกับครูเพ่ือช่วยนักเรียนทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการดูแลความปลอดภัยของ นักเรียน 
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้  
  ๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ
สร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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  ๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai 
(TST) อย่างสม่ าเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ                   
มี น้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่น             
กับคนอ่ืน ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  
  ๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน 
ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  
  ๔) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และก ากับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพ่ือน และเมื่อกลับ
มาถึงบ้าน ควรอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที  
  ๕) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ 
หมู่และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีท่ี
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากท่ีบ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวันและนอน
หลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชัว่โมงต่อวัน  
  ๖) หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถานที่ แออัด
ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ๗ ขั้นตอน  
ด้วยสบู่และน้ านาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
  ๗) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอ่ืน ๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอ 
ความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
  ๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ ดูแล
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
 ๓. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ 
นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตามมาตรการที่ กระทรวง 
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ควรมีดังนี้  
  ๑) ประชุมออนไลน์(Online) ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน 
  ๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ าเสมอและสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้หยุด 
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือ
กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด  
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  ๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ
สร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
  ๔) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย 
ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม ร่วมกันจ านวน
มากเพ่ือลดจ านวนคน  
  ๕) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
  ๖) คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่  
   (๑) ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้เครื่องวัด อุณหภูมิ
ร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราปั๊ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว  
   (๒) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ประสานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจ า
ต าบล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจเบื้องเป็นบวกจึง แจ้งผู้ปกครองมารับ 
จากนั้นแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการ ป้องกันตามระดับการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ของสถานศึกษา  
    (๓) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
   (๔) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณ ทางเข้า สบู่
ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ  
  ๗) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
ต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และรายงานต่อผู้บริหาร  
  ๘) ปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูก าหนด ด้วยการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” 
  ๙) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และน ากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้
กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง ใจ (Resilience) 
ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น  
  ๑๐) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจ านวนมาก และก ากับ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นบทบาทส าคัญอาจจะสร้าง
ความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัส 
กับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  



๔ 
 
   (๑) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน แนะน าให้สอบถามกับผู้บริหารโรงเรียน
หรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน  
   (๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในโรงเรียน ให้พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ และร้องขอ
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น 
สถานที่ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หาก ตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง 
หรือมีโรคประจ าตัวก็สามารถเข้ารับการตรวจ รักษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  
   (๓) จัดให้มีกิจกรรมบ าบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียน 
การสอน เพื่อลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้  
  ๑๑) ก ากับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนดและเป็นปัจจุบัน 


