
Distancing

WEAR

A
M
A
SK

•
W

EA
R A MASK

•
W
EA
R
A
M

ASK•

แผนเผชญิเหตุ
และการเฝ�าระวงัการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ก แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค ำน ำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19               
ในเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกิดการแพร่ระบาดของโรค ระลอก 2 ขยาย            
วงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
พ้ืนที่ชายแดนของเมียนมามีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศไทยใน 10 จังหวัดพ้ืนที่ชายแดนชายขอบด้าน
เมียนมา มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลท าให้บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรค  

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้จัดท า "แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจะได้
น าไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ก ากับติดตาม และเตรียมการเตรียมพร้อมต่อการ
เผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัยไม่เสี่ยง ไม่มีอาการป่วยของโรคโควิด 19 และสามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 
        โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

        ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา         1 
2.  ข้อมูล/สารสนเทศการฉีดวัคซีน  
 2.1 ข้อมูล/สารสนเทศการฉีดวัคซีน ครู บุคลากร นักเรียน                   3                                    
 2.2 ผู้ปกครองกลุ่มปกติ                                       ๔ 
 2.3 ผู้ปกครอง กลุ่ม 608 (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรค และ  
 หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)          ๕ 
3.  การเตรียมการก่อนเปิดเรียน        
 3.1 ประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus : TSC+  
 และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID        ๖
 3.2 การปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก       ๑๓                                                          
 3.3 การปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการเสริม      ๑๔
 3.4 การปฏิบัติตามมาตรการ 7 มาตรการเข้ม       ๑๔ 
4.  แนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน       ๑๔                                                    
5.  แนวทางและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา              ๒๒                               
6.  แผนการเผชิญเหตุ                                                                             ๒๗                  
7.  มาตรการ และแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 
    และบทบาทหน้าที่ของครู          ๓๑ 
8.  การติดตามและประเมินผล                                                       ๓๑                   
เอกสารอ้างอิง           ๓๓ 

 
 



 
1 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวดัตรัง 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
    ๑.๑ ชื่อ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
    ๑.๒ ที่อยู่ ๒59 หมู่ที่ 4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
    ๑.3 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า  เบอร์โทรศัพท์ ๐8-987๑-5573 
    ๑.4 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

จ านวนครูทั้งหมด  3๒ คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  ๒6 คน  พนักงานราชการ  ๑ คน  
ครูอัตราจ้าง 4 คน บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ๑  คน 
    ๑.5 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  56๒ คน จ าแนกเป็น ระดับอนุบาล  ๑48 คน ระดับประถมศึกษา  
4๑4 คน  
   ๑.6 สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน   นักเรียน 3๐ คน : ห้องเรียน 
 
 สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
     ๑  สภาพทั่วไป 

๑.๑. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙ หมู่ที่  ๔    ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง ( ๙๒๒๒๐ )   โทรศัพท์  (๐๗๕) ๒9๑4๐๑ , โทรสาร (๐๗๕)  ๒9๑4๐๒   
๑.๒   พื้นที่ของโรงเรียน  มี   ๒   แปลง   คือ   แปลงที่  ๑   ตง. ๑๑๔   มีเนื้อที่   ๓   ไร่   
๑  งาน   ๗๒   ตารางวา  เปน็ที่ตั้งของบ้านพักครูจ านวน  ๓ หลังและสถานีอนามัยต าบลเขา
วิเศษ  ขอใช้พ้ืนที่วัดตั้งอนามัยเนื้อที่ประมาณ  ๑  ไร่เศษ แปลงที่  ๒   ตง.  ๑๑๕  มีเนื้อที่   
๑๖  ไร่   ๖๖   ตารางวา  เปน็ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑.๓   ด้านสาธารณูปโภค 
      -   เป็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าใช้ 
      -   มีโทรศัพท์  จ านวน  ๒  เลขหมาย 
      -   มีประปา 

๑.๔  เขตบริการ 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ    หมู่บ้านในต าบลเขาวิเศษ   
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง ได้แก่ หมู่ที่  ๒, ๔, ๘, ๑๘ และ หมู่ที่ ๑, ๑๔, ๑๕ บางส่วน 
๑.๕  อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  จดต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  จดต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันออก จดต าบลท่าสะบ้า   อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันตก  จดต าบลวังมะปราง   อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
3 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒. ข้อมูล/สารสนเทศการฉีดวัคซีน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองกลุ่มปกติ อาศัยอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน ที่เป็นกลุ่ม 6๐8 (กลุ่มผู้สูงอายุ 6๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้น
ไป) 

 ๒.๑ ข้อมูล/สารสนเทศการฉีดวัคซีน ครู บุคลากร นักเรียน 

กลุ่มคน จ านวน(คน) ฉีดวัคซีนจ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหาร ๒ ๒ ๑๐๐ 
คร ู 3๐ 3๐ ๑๐๐ 
นักเรียน 56๒ 35 6.๒3 
บุคลากรทางการศึกษา 4 4 ๑๐๐ 

รวม 598 7๑ ๑๑.87 
 

             จากตารางพบว่าผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับวัคซีนจ านวน ๗๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๗ ของจ านวนทั้งหมด แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ฉีดวัคซีนจ านวน(คน)

จ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีน

ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวม



 
4 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.๒ ผู้ปกครองกลุ่มปกติ 

ผู้ปกครองกลุ่มปกติ จ านวน(คน) ฉีดวัคซีนจ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชั้นอนุบาล 1 34 23 67.65 
ชั้นอนุบาล 2 58 38 65.52 
ชั้นอนุบาล 3 56 42 75.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 74 56 75.68 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 54 37 68.52 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 82 65 79.27 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 64 48 75.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 80 56 70.00 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 60 49 81.67 

รวม 562 414 73.67 
              

 จากตารางพบว่าผู้ปกครองกลุ่มปกติได้รับวัคซีนจ านวน ๔๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๗ 
ของจ านวนทั้งหมด แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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4จ านวนผู้ปกครองที่ ได้ รับวัคซีน



 
5 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.3 ผู้ปกครอง กลุ่ม 6๐8 (กลุ่มผู้สูงอายุ 6๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์
ขึ้นไป) 

ผู้ปกครองกลุ่ม608 จ านวน
(คน) 

ประเภท 
(จ านวนคน) 

ฉีดวัคซีน
จ านวน(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

60 ปีขึ้นไป 7 โรค ตั้งครรภ์ 
ชั้นอนุบาล 1 17 16 - 1 15 88.24 
ชั้นอนุบาล 2 17 14 2 1 15 88.24 
ชั้นอนุบาล 3 18 15 3 - 16 88.89 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 45 38 6 1 37 82.22 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 21 16 4 1 18 85.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 44 39 4 1 39 88.64 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 38 31 6 1 33 86.84 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 48 45 2 1 39 81.25 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 - - 29 82.86 

รวม 283 249 27 7 241 85.16 
 

             จากตารางพบว่าจ านวนผู้ปกครอง กลุ่ม 6๐8 (กลุ่มผู้สูงอายุ 6๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรค 
และหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป)ที่ได้รับวัคซีนจ านวน ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๖ ของ
จ านวนทั้งหมด แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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1

จ านวนผู้ปกครองกลุ่ม ๖๐๘ ได้รับ วัคซีน



 
6 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

3.๑ ประเมินตนเองในระบบThai Stop Covid Plus ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
อนามัย ตัวย่อ TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE Covid เพ่ือให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลิงก์ระบบ 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school แบบประเมินตนเองดังกล่าว ประกอบด้วย 
๖ มิติ ๔๔ ข้อ สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมินทั้ง ๔๔ ข้อ ตามขั้นตอนการประเมินตนเอง ดังภาพ 

 

⚫ กรอบการประเมิน Thai Stop Covid Plus 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา หรือไม่ 

2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจ
ล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อน
เข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

3. มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย หรือไม่ 

4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้กับนักเรียน ร้องขอ หรือผู้ที่
ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 

5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้า

ประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
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7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
กัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social Distancing) หรือไม่ 

8. มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือไม่ 
9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจดั เว้นระยะห่างตามที่ก าหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละ

ชั้นเรียนหรือการแบ่งจ านวนนักเรียน หรือไม่ 
10. มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อน

และหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 
11. มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ 

กลอนประตูมือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ 
12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม่ 
13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งาน

ได้ดี ส าหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 
14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม หรือไม่ 
15. มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

หรือไม่ 
16. มีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลากินอาหารกลางวัน หรือไม่ 
17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม หรือไม่ 
18. มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรง

สีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 
19. มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 
20. มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือน

นักเรียน ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม่ 
มิติที่ 2 การเรียนรู้ 

21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง 
การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 
หรือไม่ 

22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและ
สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 

23. มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก
(ประถมศึกษา) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยมศึกษา) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ 

24. มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website, Facebook, 
Line, QR Code, E-mail หรอืไม่ 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 

25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า ส ารองส าหรับเด็กเล็ก หรือไม่ 
26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 
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27. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หรือไม่ 
28. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูก

สุขลักษณะพร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีที่พักและเรือนนอน) 
29. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการ

ปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 
30. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้าน

พฤติกรรมอารมณ์รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือ
กรณีปิดโรงเรียน หรือไม่ 

32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม 
(Social Stigma) หรือไม่ 

33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา หรือไม่ 

34. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัว
ให้ครบ 14 วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 

35. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติด
เชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 
มิติที่ 5 นโยบาย 

36. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของ
การเปิดเรียนหรือไม่ 

37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่าง
เป็นลายลักษณ์ หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 

38. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่ 
39. มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก าหนดบทบาท

หน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่ 
40. มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

จัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน) 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม หรือไม่ 

42. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 
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43. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น 
ท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน NGO เป็นต้น หรือมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 

44. มีการจัดหาบุคลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
หรือไม่ 

 
โรงเรียนวัเขาวิเศษ ด าเนินการเตรียมความพร้อมและประเมินตนเอง ผ่านการประเมินทั้ง 

๔๔ ข้อ  ได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทไป-กลับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม

ข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ก าหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 
School เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการการปฏิบัติ โดยจ าแนกประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ มี
หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือ 
สถาบันการศึกษาประเภทไป – กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๑.๑ พ้ืนที/่อาคารสนับสนุนการบริการ 
๑.๒ พ้ืนที/่อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
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โดยจัดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น Covid free 
Zone 
 ๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาท่ีประสงค์จะด าเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มี
การประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และมีมติ
ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพ้ืนที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in 
School ตลอดภาคการศึกษาก่อนน าเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพ้ืนที่ แล้วขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 ๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อง 
เตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี้ 
  ๓.๑ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องด าเนินการ 
   ๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผลผ่านMOE Covid 
   ๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ส าหรับ
รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด๑๙ หรือ
ผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่
ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
   ๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
   ๔) ต้องจัดพ้ืนที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่
เหมาะสมจัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจ าแนกนักเรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน 
   ๕) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจ
ราชการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและ
ระหว่างด าเนินการ 
  ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 
   ๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็น
ต้นไป ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
   ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม)ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวัน
แรกของการเปิดเรียนของสถานศึกษา 
   ๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกันใน
รูปแบบSmall Bubble และหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
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 ๔. องค์ประกอบด้านการด าเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
ด าเนินการดังนี ้
  ๔.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) 
  ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save 
Thai (TST)อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
  ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เพ่ือเฝ้าระวังตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
  ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก 
(DMHT-RC)และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
  ๔.๕ นักเรียน ครู และบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline 
กิจกรรมประจ าวันและการเดินทางเข้าไปในสถานทตี่  ่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อย่าง
เคร่งครัด 
   ๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการ
ติดตามการประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
   ๒) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม
ข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้น
ระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   ๓) จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบจากแหล่งอาหารการปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร 
(Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค เป็นต้น 
   ๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท า
ความสะอาด คุณภาพน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
   ๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญ
เหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโค
วิด๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
   ๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) 
อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับ
โรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
   ๗) ให้จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗-๑๔ วนั และ
ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตาม
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ความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด(พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
  ๔.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) ก าหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา
ให้ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 
 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้เข้ารายงานผ่านระบบ MOE COVID ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด  
๒๐๑9 (COVID-๑9) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.๒ การปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของ
สถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการ 6 มาตรการหลัก 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินการตามมาตรการ ๖ มาตรการหลัก ของสถานศึกษาระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. Distancing เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑- ๒เมตร รวมถึงการจัด
เว้นระยะห่างของสถานที่ 

2. Mask wearing สวมหน้ากาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่
อยู่ใน สถานศึกษา 

3. Hand washing ล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้
เจล แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จ าเป็น 

4. Testing คัดกรองวัดไข้ ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
ร่างกาย 

5. Reducing ลดการแออัด ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็นหรือเหลื่อมเวลา
ท า กิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

6. Cleaning ท าความสะอาด เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจ าเป็นต้องใช้ 
เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบาย
อากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิก
เรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและ รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน
เพ่ือน าไปก าจัดทุกวัน 
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มาตรการ 6 มาตรการเสริม 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินการตามมาตรการ ๖ มาตรการเสริม ของสถานศึกษาระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. Self-care ดูแลตนเอง 
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 
4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 
5. Check ส ารวจตรวจสอบ 
6. Quarantine กักกันตัวเอง 

 

 

มาตรการ 7 มาตรการเข้ม 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินการตามมาตรการ ๖ มาตรการเสริม ของสถานศึกษาระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการ
ติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID 

2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 
3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การ

ท าความสะอาดคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 
5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม 
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถ

ส่วนบุคคล และ 
รถสาธารณะ 

7. จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย ผล
การประเมิน 
Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน  

4. แนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 
         ๑. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากร   และผู้มาติดต่อราชการทุกคน เช่น   การวัดไข้ 
สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียนมีความเสี่ยงเมื่อ
นักเรียนมีอาการไข้ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันที   และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
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         ๒. ครู นักเรียน บุคลากร  และผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน 
         3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ 
         4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดท้ังวัน 
         5. เน้นการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆที่ใช้ร่วมกัน  อาทิ สนามเด็กเล่น  ลูกบิดประตู  
ห้องน้ า  ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก 
        6. ลดความแอดอัด  ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 
        7. จัดอบรม  รอบรู้สุขอนามัย  ในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณ์  COVID – ๑9  โดย
บุคลากรสาธารณสุข 
        8. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค และการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือป้องกัน การแพร่กระจาย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
          ๑ จัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนมีการเว้นระยะห่าง
จ านวนนักเรียน ๒๐ คน แต่ละห้องเรียนโดยจัดโต๊ะแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะทางกายภาพ ๑.5 เมตร
และนักเรียนทุกคนในห้องเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ เฟสชิว และทุกคนในระหว่างเรียน  
 ๒ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

กิจกรรม                 
   ๑. ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอนในระยะทดลองเรียน โรงเรียนได้จัดท ากลุ่มไลน์โรงเรียน 

และครู ประจ าชั้น เพ่ือติดต่อกับผู้ปกครอง จัดให้ผู้ปกครองท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจ
ความพร้อมของนักเรียน และผู้ปกครอง และครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมีที่มีปัญหา เช่น ไม่สามารถให้
ข้อมลูด้วยแบบสอบถามออนไลน์ได้ หรือไม่สามารถติดต่อได้        

   ๒. โรงเรียนจัดท าคู่มือการเรียนรู้   ชี้แจงการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ส าหรับครู   แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   ส าหรับผู้ปกครองและ นักเรียน   
ครูแจกตารางการเรียนรู้ ออนไลน์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น           

 3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนอยู่ที่บ้าน ด้วยรูปแบบ online และ 
On-Air On-Demand และ On-Hand ผสมผสานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อ DLTV ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้   

        3.๑ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ KU-Band และ C-Band   
        3.๒ เว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)   
        3.3 เว็บไซต์ ttps://www.youtube.com/channel                 
   4. โรงเรียนจัดเตรียมใบงาน สื่อ และใบความรู้ให้กับนักเรียน ใช้ควบคู่กับการเรียนการ

สอนจาก ช่องทางข้างต้น โดยมีการนัดผู้ปกครองรับ-ส่ง ใบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่โรงเรียน สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง ส าหรับ นักเรียนที่ไม่สามารถมารับใบงานหรือเอกสารได้ ครูบริการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ถึง
บ้าน การปฏิบัติงานของครูจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑9         
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   5. การติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร ครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี โรงเรียน
ได้ ก าหนดให้ครูเยี่ยมบ้าน  รับมอบใบงาน  และส่งใบงานทุกวันจันทร์ เพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ให้ค าแนะน า ร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ติดตาม
ประสานงานให้นักเรียนสามารถ ท าการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพตามบริบทของแต่ละคน ครูน า
ใบงาน หรือเอกสารต่าง ๆที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน มาสรุปรวบรวมและประเมินผล 
เสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนต่อไป  

กิจกรรม  
      ๑. โรงเรียนเตรียมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Online, On-Air On-Demand On-

Hand และ Onsite ให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ในพ้ืนที่ ณ วันเปิดเรียน 
และได้รับอนุญาตว่าโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข การประกาศของศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด ๑9 (ศบค.) จังหวัด  ในกรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 
Online On-Air On-Demand และ On-Hand โรงเรียนสามารถจัดการ จัดการเรียนรู้ ตามแผน
บริหาร 

 ในกรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Onsite โรงเรียนได้ด าเนินเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน ในทุกระดับชั้น  ดังต่อไปนี้ 
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
      ๑.การมาเรียนตามปกติ 

     ด้วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน ๖ ห้องเรียน 
คือ ระดับชั้นอนุบาล ๑/๑ – อนุบาล 3/๒  ซ่ึงจัดจ านวนนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ ๒๐ คน สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามปกติได้ในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐-๑3.๐๐ น.     

    หมายเหต ุ ในระหว่างการเปิดเรียน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย 
เช่น มีไข้ ไอ จาม  มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ หยุดเรียน  ใน
กรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน หรือลาป่วย  โรงเรียนมีการวางแผนสนับสนุน ให้นักเรียนมีการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบ Online On-Air On-Demand และ On-Hand มอบหมายให้ครูท าการติดตาม
ระยะรายวันหรือ รายสัปดาห์กับนักเรียน และแจ้งข้อมูลไปยัง รพ.สต.ในพ้ืนที่    

๒. การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

              การจัดชั้นเรียนโดยจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย ๒ เมตร  รวมถึงการท ากิจกรรมประจ าวันต่าง ๆ ลดความแออัดของเด็กนักเรียน  ยกเลิก
กิจกรรมที่มีการสัมผัสและใกล้ชิด งดกิจกรรมการนอนกลางวัน     

3. การสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield   
    โรงเรียนสนับสนุน และจัดหาอุปกรณ์หน้ากากอนามัย และ Face Shield ส าหรับนักเรียน 

และครู เพ่ือใช้งานตลอดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวัน      
 4. การตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครอง   
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        โรงเรียนตั้งจุดคัดกรอง โดยมอบหมายให้ครูเวรประจ าวัน เป็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิ และ
คัดกรองนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด ๑9    

5. การจัดให้มีจุดล้างมือ เจลล้างมือหรือสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ   
        โรงเรียนเพ่ิมจุดล้างมือ เพ่ือให้บริการส าหรับนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือ

ใช้ในการท าความสะอาดมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

๑. การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)    
   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดโต๊ะเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing)  อย่างน้อย ๒ เมตร  จัดให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน
ต่อห้องเรียน ส่วนห้องท่ีมีนักเรียนเกิน ๒๐ คน จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งหน้าห้องเรียน โดยสลับเลขที่
นั่งเป็นรายวัน  

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีเป็นหลัก ในรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ เช่น 

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพ และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น จัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเดี่ยว โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสและ
ใกล้ชิด ลดความแออัดของเด็กนักเรียนเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการบูรณาการให้ความรู้ ค าแนะน า และส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ เรื่องการ
ป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID - ๑9)  

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมชุมนุมจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเดี่ยว 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่ม และให้จัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสม กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารียังคง
ด าเนินกิจกรรมต่อไปโดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ใช้พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน ซึ่งมีการ
เว้นระยะห่างของแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสม  

กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของทฤษฎี
ได้ โดยใช้สื่ออ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

     หมายเหตุ  แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม  มีน้ ามูก 
เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ หยุดเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน 
หรือลาป่วย หรือปิด โรงเรียนชั่วคราว โรงเรียนมีการวางแผนสนับสนุน ให้นักเรียนมีการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการส่งเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เช่น   

- การใช้กลยุทธ์ออนไลน์ หรือ e-learning  เช่น On-Air และ On-line 
- การก าหนดการอ่านและแบบฝึกหัดส าหรับการศึกษาที่บ้าน On-Hand  
- มอบหมายให้ครูท าการติดตามระยะไกล รายวันหรือรายสัปดาห์กับนักเรียน  
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3. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม   
         โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น  
มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครองและบทบาท หน้าที่ของครู 
 ๑) บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
  ๑.๑ นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน 
  ๑.๒ งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 
  ๑.3 อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ าส่วนตัว 
            ๒) บทบาทหน้าที่ของครู 
  ๒.๑ ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องเรียน 
           ๒.๒ ขณะท าการสอนครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากาก  
                           อนามัยตลอดเวลา 
                    ๒.3 คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือ 
                         ความปลอดภัย 

   3) บทบาทของผู้ปกครอง 
           3.๑ เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน 
  3.๒ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 

3.3 การเดินทางรับ-ส่งนักเรยีนผูป้กครองต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองทีโ่รงเรยีนก าหนด 

 มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๑. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน 
      - ตรวจวัดอุณหภูมิ   
       ระดับปฐมวัย จะให้ผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนหน้าอาคารเรียนอนุบาลและเดินตามช่องทางและ
ระยะห่างตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ ผ่านจุด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและผู้ปกครองที่มารับ-
ส่ง หากนักเรียนและผู้ปกครองมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 ร่วมกับอาการ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บ
คอ หายใจเร็ว เหนื่อยหรือหายใจล าบาก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้นักเรียนกลับบ้านและ
สอบถามอาการนักเรียนผ่านทางช่องทางของครูประจ าชั้น และแจ้งข้อมูลไปยัง รพ.สต.ในพ้ืนที ่  
      ระดับประถมศึกษา จะให้ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ส่งและรับนักเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด
ไว้โดยจะเข้า- ออกทางเดียวและจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนบริเวณหน้าประตูทางเข้า
โรงเรียน หากนักเรียนและผู้ปกครองมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ 
ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อยหรือหายใจล าบาก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้
นักเรียนกลับบ้านและสอบถามอาการนักเรียนผ่านทางช่องทางของครูประจ าชั้น และแจ้งข้อมูลไปยัง 
รพสต.ในพ้ืนที่  
 ๒. การล้างมือของนักเรียน 
                   -  ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 เมื่อนักเรียนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้ว นักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้
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นักเรียนไว้เป็นจุด คือ หน้าห้องน้ า อ่างล้างมือ หน้าอาคารเรียนอนุบาล และหน้าอาคารเรียนทุก
อาคารเรียน และทุกหน้าห้องเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ๑ - ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะต้อง
ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง พร้อมใส่หน้ากากอนามัย หรือเฟสชิว 
 3. กิจกรรมหน้าเสาธง 
      - เว้นระยะห่างแต่ละชั้นเรียนในการเข้าแถวโดยจะให้แต่ละห้องเข้าแถวห่างกันเว้นระ
ห่าง ๒ ช่วงแขน และแต่ละห้องเว้นระยะห่างกัน ๒ เมตร    
 4. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
       - การนั่งเรียนเว้นระยะห่างของโต๊ะ 
       การจัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างจ านวนนักเรียน ๒๐ คนแต่ละห้องเรียนโดยจัด
โต๊ะให้มีการเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตรและนักเรียนทุกคนในห้องเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือเฟสชิ
วทุกคนในระหว่างเรียน 
     - ภายใต้เงื่อนไข ถ้าจ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีจ านวน ๒๐ คนข้ึนไป ต้องสลับกันนั่งใน
ส่วนของสถานที่ที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ 
 5. การนอนของนักเรียนปฐมวัย 
        - หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จจะให้นักเรียนท ากิจวัตรประจ าวัน
ของตัวเองและระหว่างรอผู้ปกครองมารับ ให้นักเรียนท างานรายบุคคล   เช่น การเล่านิทาน ระบายสี 
เว้นระยะห่างลดการท ากิจกรรมกลุ่ม ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนปฐมวัยกลับบ้านเวลา ๑3.๐๐ น. 
เนื่องจากทางโรงเรียนลดกิจกรรมการนอนกลางวัน 
        6. การใช้ห้องน้ าโรงเรียน 
              - จะแยกการใช้ห้องน้ าระหว่างนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา    ให้นักเรียนเข้าห้องน้ า
ครั้งละ ๑-๒ คนสลับกัน มีการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และหลังจากการเข้าห้องน้ านักเรียนต้องล้าง
มือด้วยสบู่ทุกครั้งโดยโรงเรียนมีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ ในตอนเช้า ตอนเที่ยงและ
ตอนเย็น พร้อมบันทึกข้อมูล โดยมอบหมายครูเวรประจ าวันด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
  7. การรับประทานอาหารกลางวัน 
    โดยนักเรียนเตรียมกล่องอาหารมารับอาหารกลางวันที่โรงอาหาร และน าไปรับประทาน 
ในช่วงเวลา และสถานที่ ดังนี้ 
 

ระดับชั้น เวลา สถานที ่
ปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓ ๑๐.๓๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑.๐๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑.๐๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ๑๑.๐๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ๑๑.3๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ๑๑.3๐ น. โรงอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ๑๑.3๐ น. โรงอาหาร 

       



 
20 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      8. โรงอาหาร 
  ด้านอุปกรณ์ 
  จัดโต๊ะรับประทานอาหารจะเว้นระยะห่างการรับอาหารและการนั่งรับประทานอาหารห่างกัน 
๑-๒ เมตรและดูแลด้านความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย  
  ด้านอาหาร วัตถุดิบ 
  วัตถุดิบในการท าอาหารจะต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและท าความสะอาด
อย่างเคร่งครัดก่อนน ามาปรุงอาหาร 
 ด้านแม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว 
 ต้องใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 
 อุปกรณ์/ภาชนะ 
 มีมาตรการท าความสะอาดอย่างชัดเจน เช่น หลังจากการล้างภาชนะ น าไปตากแสงแดด เพ่ือ
เป็นการฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บอย่างมิดชิด ส าหรับช้อน และขวดน้ าดื่มให้นักเรียนเตรียมมาส่วนตัว 
       9. การท าความสะอาดภายในห้องเรียนและอาคารเรียน 
            ให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน แบ่งเป็น 3  ช่วงเวลา คือ ก่อนเข้า
เรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน เมื่อท าความสะอาดเสร็จแล้วต้องปิดห้องเรียนและ
อาคารเรียนทันที โดยการกวาดและเช็ดโต๊ะโดยการฆ่าเชื้อ มีคุณครูคอยช่วยและคอยแนะน า 
     ๑๐. การมารับนักเรียนกลับบ้าน 
  ระดับปฐมวัย         กลับบ้านเวลา ๑3.๐๐ น. 
  ระดับประถมศึกษา  กลับบ้านเวลา ๑5.3๐ น. 
        ก่อนนักเรียนกลับบ้าน ครูประจ าชั้นจะเก็บเฟสชิวของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือท าความสะอาด
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยของตนเองกลับบ้าน หากนักเรียนพบอาการผิดปกติใน
ระหว่างอยู่บ้านให้ผู้ปกครองแจ้งข่าวในช่องทางส าหรับติดต่อของแต่ละชั้นเรียน  และแจ้ง รพสต.ใน
พ้ืนที ่
 

QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 
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QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 
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5. แนวทาง และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
ปฏิทินการด าเนินงานของโรงเรียน  

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒564 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ระยะที่ ๑ :  เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒564 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒564 (ระยะทดลอง

เรียน จ านวน ๒๒ วัน)      
๑. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนอยู่ที่บ้าน ด้วยรูปแบบ On-Air On-Line 

On-Demand และ On-hand แบบผสมผสานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ 
ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อ DLTV ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้   

๑.๑ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ KU-Band และ C-Band   
๑.๒ เว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)   
๑.3 เว็บไซต์ ttps://www.youtube.com/channel                 

 ๒. โรงเรียนจัดเตรียมใบงาน สื่อ และใบความรู้ให้กับนักเรียน ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน
จากช่องทางข้างต้น         

3. การติดตามและประเมินผล   
ระยะที่ ๒ :  เริ่มวันที่  ๑ ธันวาคม  ๒564 – ๓๑ มีนาคม ๒56๕  (จ านวน ๘๒ วัน) 

 ๑. โรงเรียนเตรียมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Onsite ผสมผสานรูปแบบ On-Air On-
Line On-Demand และ On-hand ให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ในพ้ืนที่ 
ณ วันเปิดเรียน   

  ในกรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-Air On-Line On-Demand 
และ On-hand โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ ตามแผนบริหารจัดการในระยะที่ ๑ ได้ต่อไป  และใน
กรณีท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Onsite โรงเรียนได้ด าเนินเตรียมความ พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒564  ในทุกระดับชั้น  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

- ชั้นอนุบาล        : ก าหนดให้มาเรียนทุกวัน   
- ชั้นประถมศึกษา  : มาเรียนทุกวัน โดยทุกคนปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการการ

เรียนการสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑9 (COVID-๑๙)   
 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน  
 ระยะที่ ๑  เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒564 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒564 (ระยะทดลอง
เรียน จ านวน ๒๒ วัน)      
          กิจกรรม                 

   ๑. ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอนในระยะทดลองเรียน โรงเรียนได้จัดท ากลุ่มไลน์โรงเรียน 
และครู ประจ าชั้น เพ่ือติดต่อกับผู้ปกครอง จัดให้ผู้ปกครองท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อส ารวจ
ความพร้อมของนักเรียน และผู้ปกครอง  
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   ๒. โรงเรียนจัดท าคู่มือการเรียนรู้ ชี้แจงการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ส าหรับครู แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน ครู
แจกตารางการเรียนรู้ ออนไลน์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น       

   3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนอยู่ที่บ้าน ด้วยรูปแบบ On-Air On-
Line On-Demand และ On-hand แบบผสมผสานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น 
อนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อ DLTV ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้         

        ๑.๑ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ KU-Band และ C-Band   
        ๑.๒ เว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)   
        ๑.3 เว็บไซต์ ttps://www.youtube.com/channel                 

   4. โรงเรียนจัดเตรียมใบงาน สื่อ และใบความรู้ให้กับนักเรียน ใช้ควบคู่กับการเรียนการ
สอนจาก ช่องทางข้างต้น        

   5. การติดตามและประเมินผล ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ไลน์  facebook เพ่ือให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้ค าแนะน า ร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ติดตามประสานงานให้นักเรียนสามารถ ท าการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพตามบริบทของ
แต่ละคน ครูน าใบงาน หรือเอกสารต่าง ๆที่ใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอน มาสรุปรวบรวมและ
ประเมินผล เสนอรายงานต่อผู้บริหารต่อไป เพ่ือวางแผนการบริหาร จัดการการเรียนการสอนในระยะ
ที่ ๒ ต่อไป  

 ระยะที่ ๒ :  เริ่มวันที่  ๑ ธันวาคม  ๒564 – ๓๑ มีนาคม ๒56๕  (จ านวน ๘๒ วัน) 
กิจกรรม  
      ๑. โรงเรียนเตรียมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Onsite ให้กับนักเรียนคน ทุกระดับชั้น 

ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ในพ้ืนที่ ณ วันเปิดเรียน และได้รับอนุญาตว่าโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม เป็น
พ้ืนที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข การประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑9 (ศบค.) จังหวัด   ใน
กรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-Air On-Line On-Demand และ On-hand 
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ ตามแผนบริหารจัดการในระยะที่ ๑ ได้ต่อไป  และในกรณี โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Onsite โรงเรียนได้ด าเนินเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับโรงเรียน ในวันเปิดเรียน ๑4 มิถุนายน ๒564  ในทุกระดับชั้น  ดังต่อไปนี้ 

 
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

1. การมาเรียนตามปกติ 
     ด้วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน ๖ ห้องเรียน 

คือ ระดับชั้นอนุบาล ๑/๑ – อนุบาล 3/๒  ซึ่งมีจ านวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนไม่เกิน ๒๐ คน 
สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐-๑3.๐๐ น.     

    หมายเหต ุ ในระหว่างการเปิดเรียน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย 
เช่น มีไข้ ไอ จาม  มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ หยุดเรียน  



 
25 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน หรือลาป่วย  โรงเรียนมีการวางแผนสนับสนุน ให้นักเรียนมีการเรียน
อย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบ On-hand มอบหมายให้ครูท าการติดตามระยะรายวันหรือ รายสัปดาห์
กับนักเรียน 

๒. การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
              การจัดชั้นเรียนโดยจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย ๒ เมตร รวมถึงการท ากิจกรรมประจ าวันต่าง ๆ ลดความแออัดของเด็กนักเรียน  ยกเลิก
กิจกรรมที่มีการสัมผัสและใกล้ชิด งดกิจกรรมการนอนกลางวัน  
  3. การสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield   

    โรงเรียนสนับสนุน และจัดหาอุปกรณ์หน้ากากอนามัย และ Face Shield ส าหรับ
นักเรียน และครู เพ่ือ ใช้งานตลอดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวัน    

 

 4. การตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครอง   
        โรงเรียนตั้งจุดคัดกรอง โดยมอบหมายให้ครูเวรประจ าวัน เป็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิ และ

คัดกรองนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑9)    

 5. การจัดให้มีจุดล้างมือ เจลล้างมือหรือสบู่ล้างมือ อย่างเพียงพอ   
        โรงเรียนเพ่ิมจุดล้างมือ เพื่อให้บริการส าหรับนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือ

ใช้ในการท าความ สะอาดมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค  
 
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

๑. การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)    
   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดโต๊ะเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing)  อย่างน้อย ๒ เมตร  จัดให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน
ต่อห้องเรียน ส่วนห้องท่ีมีนักเรียนเกิน ๒๐ คน จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งหน้าห้องเรียน โดยสลับเลขที่
นั่งเป็นรายวัน   

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีเป็นหลัก ในรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ เช่น 

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพ และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น จัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเดี่ยว โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสและ
ใกล้ชิด ลดความแออัดของเด็กนักเรียนเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการให้ความรู้ ค าแนะน า และส่งเสริม ให้
นักเรียนมีความรู้ เรื่องการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID - ๑9) 

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมชุมนุมจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเดี่ยว 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่ม และให้จัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมคือห้องเรียนจ านวน 6 ห้องเรียน 



 
26 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารียังคงด าเนินกิจกรรมต่อไปโดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ใช้
พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน ซึ่งมีการเว้นระยะห่างของแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสม  

กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของทฤษฎี
ได้ โดยใช้สื่ออ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

     หมายเหตุ  แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม  มีน้ ามูก 
เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ หยุดเรียน   

     ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียน หรือลาป่วย หรือปิด โรงเรียนชั่วคราว โรงเรียนมีการ
วางแผนสนับสนุน ให้นักเรียนมีการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น   

- การใช้กลยุทธ์ออนไลน์ หรือ e-learning  เช่น OnAir  Online  และ On-hand 
- การก าหนดการอ่านและแบบฝึกหัดส าหรับการศึกษาที่บ้าน  
- มอบหมายให้ครูท าการติดตามระยะไกลรายวันหรือ รายสัปดาห์กับนักเรียน 

 ๓. การสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield   
    โรงเรียนสนับสนุน และจัดหาอุปกรณ์หน้ากากอนามัย และ Face Shield ส าหรับ

นักเรียน และครู เพ่ือ ใช้งานตลอดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวัน    

๔. การตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครอง   
        โรงเรียนตั้งจุดคัดกรอง โดยมอบหมายให้ครูเวรประจ าวัน เป็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิ และ

คัดกรองนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด ๑9    

๕. การจัดให้มีจุดล้างมือ เจลล้างมือหรือสบู่ล้างมือ อย่างเพียงพอ   
        โรงเรียนมีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือให้บริการส าหรับนักเรียน ครู และผู้มา

ติดต่อราชการ เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค  
 

 การวัดผลประเมินผล  
 

ระยะที่ ๑   เริ่มวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒564 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒564 (ระยะทดลอง
เรียน จ านวน ๒๒ วัน)   

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  ประเมิน
ตามสภาพจริง และตามบริบทของครอบครัว โดยการประเมินผลจากใบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่ครู
แจกให้นักเรียน เพ่ือเก็บข้อมูล  การประเมินผลใช้รูปแบบดังต่อไปนี้   

๑.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางไลน์)  
     ๑.๑ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ความตั้งใจที่จะเรียนรู้  
     ๑.๒ ประเมินทักษะการเรียนรู้ การรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ

เรียนทางไกล และออนไลน์  



 
27 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.  ประเมินผลงานงานนักเรียน (การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านทางกลุ่มไลน์)        

     ๒.๑ ผลการปฏิบัติตามใบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่ครูมอบหมาย        
     ๒.๒ ทักษะชีวิตในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 

  ระยะที่ ๒  เริ่มวันที่  ๑ ธันวาคม ๒564 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  (จ านวน  ๘๒ วัน)    
โรงเรียนจะประเมินผลการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  ประเมินตามสภาพจริง และ

ตามบริบท ของครอบครัว โดยการประเมินผลจากใบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่ครูแจกให้นักเรียน เพ่ือ
เก็บข้อมูล  การประเมินผลใช้รูปแบบดังต่อไปนี้   

๑.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง)  
     ๑.๑ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ความตั้งใจที่จะเรียนรู้  
     ๑.๒ ประเมินทักษะการเรียนรู้ การรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ

เรียน  
๒.  ประเมินผลงานงานนักเรียน (การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง)        
     ๒.๑ ผลการปฏิบัติตามใบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่ครูมอบหมาย        
     ๒.๒ ทักษะชีวิตในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
3. วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ทุกตัวชี้วัดตามรูปแบบการประเมินการวัดผล

ประเมินผลการ เรียนรู้ของตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒56๔  โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง และความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๖. แผนการเผชิญเหตุ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-๑๙) ของสถานศึกษา 
ประเภท นักเรียนไป-กลับ  

สถานการณ ์
 ก่อนเกิดเหตุ  

แนวปฏิบัติ  
- การประเมิน Thai save Thai และ ประเมิน Thai stop covid plus เป็นประจ า 
- จัดท าแผนเผชิญเหตุ/ฝึกซ้อม เสริมสร้างความรู้ สร้างความตระหนักด้านสุขภาพ  
- ปฏิบัติตาม 6 มาตราการหลัก sset-cq อย่างต่อเนื่อง  
บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ก าหนดมาตราการ ควบคุม ประเมิน  
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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คร ู 
- ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
นักเรียน  

          - ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา  
 กรรมการสถานศึกษา  
- ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ  
 หน่วยงานสาธารณสุข  
- ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  
ชุมชน  
- ติดตามข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          - ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทรัพยากร 
 

 ระหว่างเกิดเหตุ  
แนวปฏิบัติ  
- แยกผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา  
-รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-คัดกรองผู้มีความเสี่ยง - กลุ่มเสี่ยงสูง งดเรียน On-Site 
 - ตรวจ ATK กักตัว ๑4 วัน 
 - กลุ่มเสี่ยงต่ า สังเกตอาการตนเอง  
 - ปิดสถานศึกษาเพ่ือท าความสะอาด  
-ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ประเมิน Thai Save Thai ทุกวัน 
-ปฏิบัติตามมาตรการ TSC+.  
บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ผู้บริหารสถานศึกษา  
-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที  
คร ู 
- ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติงานตามมาตรการที่ก าหนด 
นักเรียน 
- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- เรียนรู้ตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด 
กรรมการสถานศึกษา 
- ช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานสาธารณสุข 
- ตรวจเชื้อผู้มีความเสี่ยงสูง 
- สร้างความเข้าใจ เยียวยาจิตใจ 
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ชุมชน 
- ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
- ปฏิบัติตามมาตรการของ สบค. อย่างเคร่งครัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเอและผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 
 หลังเกิดเหตุ  

 แนวปฏิบัติ  
- สรุปผล รายงานสถานการณ์  
- ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
- ประเมิน พิจารณา ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสม  
- ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด 
- สุ่มตรวจ atk ทุก ๒ สัปดาห ์สร้างความเชื่อมั่น เสริมความม่ันใจแก่นักเรียนผู้ปกครอง  
- ประเมิน thai save thai ทกุวัน 
บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ทบทวน ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ มาตรการ 
- ยกระดับมาตรการการป้องกัน 
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือ เยียวยานักเรียน  
คร ู 

               - ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด   
นักเรียน  
- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเข้ารับการตรวจคัดกรอง   
หน่วยงานสาธารณสุข  

                - บริการวัคซีนอย่างถ่ัวถึงและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
ชุมชน  
- เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด ๑9   
- รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร  
- ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน ให้บริการประชาชน 
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๗. มาตรการ และแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง และบทบาทหน้าที่ของครู 
 ๑. บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
  ๑.๑ นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพ่ือน 
  ๑.๒ งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 
  ๑.3 อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ าส่วนตัว 

            ๒. บทบาทหน้าที่ของครู 
  ๒.๑ ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องเรียน 
           ๒.๒ ขณะท าการสอนครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา              
                    ๒.3 คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย 

 3. บทบาทของผู้ปกครอง 
           3.๑ เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียน 
           3.๒ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน 

              3.3 การเดินทางรบั-ส่งนักเรียนผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองทีโ่รงเรียน
ก าหนด 

8. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ให้เป็นไปตามแนว

ทางการ เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (Covid-๑9) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
เพ่ือติดตาม  ดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

 สถานศึกษาก าหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 
(Covid-๑9) โดยให้ มีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

๑) การน าแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒564 ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (Covid-๑9) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ  

๒) การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus: TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผลผ่าน MOE Covid  

3) การปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ทั้ง 4 องค์ประกอบ  
4) การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
5) การท าและการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุที่ก าหนดไว้  
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              การติดตามและประเมินผล  ผู้บริหาร  ครู  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี โรงเรียน
ไดก้ าหนดการมอบใบงานและส่งใบงานทุกวันจันทร์ เพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้ค า 
แนะน า ร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ติดตามประสานงานให้นักเรียน
สามารถ ท าการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพตามบริบทของแต่ละคน ครูน าใบงาน หรือเอกสารต่าง ๆ  
ที่ใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอน มาสรุปรวบรวมและประเมินผลเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือวางแผนการบริหาร จัดการการเรียนการสอนในระยะที่ ๒ ต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔), คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิด
 เรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด๑๙ ในสถานศึกษา. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔), คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด ๑๙. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๔).ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ 

สถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร 
 ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๔.เอกสารสิ่งพิมพ์. 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สาย
 พันธุ์ใหม ่๒๐๑๙ ส าหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น. สืบค้น
 https://ddc.moph.go.th/viraloneumonia/file/introduction/introduction07_1.
 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔, 
กรมอนามัย.(๒๕๖๔). แนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพอ่ื ห้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
 โรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๑. 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), ค าแนะน าการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้าน
 สุขอนามัยในสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 (COVID-19).สืบค้นจาก https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dt 
 link.php?nid=16545. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔,  
ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงาน 
 คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).สืบค้นจาก 
 https://www.covid19.obec.go.th/ เมื่อ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
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34 แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

นายสุวิชา  คีรีรัตน ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

คณะท างาน 

๑. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๒. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๓. นางสุพรรณี  สีนา   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๔. นายวิชัย  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๕. นางเรณู  ยอมใหญ่   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๖. นางสุชาดา  ผลชอบ   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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