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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณกำหนดเปดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต
มาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
คณะผูบริหารและคณะกรรมการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดพิจารณาแลววา โรงเรียนมีความ
พรอมที่จะเปดเรียนที่โรงเรียน (On-site) ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ในทุกระดับชั้นได เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการของแตละรายวิชา และนักเรียนจะไดมาเรียนที่โรงเรียน
ทำใหไดพบคุณครู ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากผูปกครองระดับประถมหลายทานยังไมมั่นใจในสถานการณ และประกอบกับนักเรียน
ระดับประถมยังไมไดรับการฉีดวัคซีน โรงเรียนจึงพิจารณาใหจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online) สวนนักเรียนชั้น ม.1-6 มาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) อางอิง: ตามประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดจัดทำแนวทางเตรียมการกอนเปดเรียน แนวปฏิบัติระหวางเปด
เรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน แผนเผชิญเหตุ บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของ และการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหแกบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณหวังวาคงจะไดรับความรวมมือจากทุกทาน และคงจะเปนประโยชน ตอ
นักเรียน ครู บุคลากร ไดเปนอยางยิ่ง

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
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สวนที่ 1
แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน
การเตรียมการกอนเปดเรียนมีความสำคัญ อยางมาก การปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรคโควิด -19
ลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ
ทุ ก คนในโรงเรี ย นเขมะสิ ร ิ อ นุ ส สรณ ไ ด ป ฏิ บ ั ต ิ โรงเรี ย นเขมะสิ ร ิ อ นุ ส สรณ จ ึ ง ได ด ำเนิ น การเตรี ย มการ
กอนเปดภาคเรียนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การประเมินความพรอมกอนเปดเรียน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดทำการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus โดยผานการ
ประเมินทั้ง 44 ขอ ตามขั้นตอนการประเมินตนเอง ดวยเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ
Thai Stop Covid Plus ตัวยอ TSC+ เพื่อใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย

2. การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปนไปตามมาตรการ SW Sandbox :
Safety Zone in School มีหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีความ
พรอมและผานเกณฑการประเมิน
2.1.1 พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ ไดแก บริเวณที่เขาแถวเคารพธงชาติ หองสมุด หองพยาบาล
หองประชุม หอประชุม สนามเรียนวิชาพลศึกษา สนามเด็กเลน สระวายน้ำ สถานที่แปรงฟน หองสวม
โรงอาหาร ผูสัมผัสอาหาร และรถรับ-สงนักเรียน
2.1.2 พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร
หองดนตรี โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปนพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เปน Covid
free Zone
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2.2 ดานการมีสวนรวม จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู
ผูปกครอง ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ
Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา
2.3 ด า นการประเมิ น ความพร อ มสู  ก ารปฏิ บั ติ โรงเรี ย นเขมะสิ ร ิอ นุส สรณ เ ตรีย มการประเมิน
ความพรอม ดังนี้
2.3.1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ
1) ผานการประเมินความพรอมผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน
MOE Covid
2) จัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ
ATK เปนบวกรวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นที่
ที่ดูแลอยางใกลชิด
3) ควบคุมดูแล ใหขอมูลในการเดินทางระหวางบานกับโรงเรียนอยางเขมงวด โดยหลีกเลี่ยง
การเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตางๆ ตลอดเสนทางการเดินทาง
4) จัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับสงสิ่งของ
จุดรับสงอาหาร หรือจุดเสี่ยงต่ำ เปนการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และ ผูมา
ติดตอที่เขามาในโรงเรียน
5) มีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพรอม โดยทีมตรวจราชการบูรณาการ
รวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งชวงกอนและระหวาง
ดำเนินการ
2.3.2 การเตรียมความพรอมของนักเรียน ครู และบุคลากร ตองปฏิบัติ
1) ครู และบุคลากร ไดรับการฉีดวัคซีนครบสองโดส ไมต่ำกวา รอยละ 85 (ฉีดแลว รอยละ
93.40 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564) นักเรียนชั้น ป.6-ม.6 ไดรับการฉีดวัคซีนครบสองโดส รอย
ละ 93.69 (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) และผูปกครองควรไดรับวัคซีนตามมาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
2) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK
ลวงหนา 1 วัน กอนวันแรกของการเปดเรียน และหลังจากนั้นใหตรวจคัดกรอง ATK ทุกวัน
อาทิตย สงผลตรวจตามที่ฝายบุคคลกำหนด
3) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
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2.4 ดานการดำเนินการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ระหวางภาคการศึกษา ดำเนินการดังนี้
2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมเปนแบบ On-site
และในระดับประถมเปนแบบ On-site และ Online
2.4.2 จัดใหนักเรียน ครู และบุคลากร ที่อยูในพื้นที่ Safety Zone ประเมิน Thai Save Thai (TST)
อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นที่การระบาด
2.4.3 ใหนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับโรงเรียนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวัน
อาทิตยแลวสงผลตรวจตามที่ฝายบุคคลกำหนด เพื่อเฝาระวังการติดเชื้อโรคโควิด-19
2.4.4 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเขมขน ไดแก 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
2.4.5 ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเขมสำหรบสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อยางเครงครัด
1) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมินความพรอมเปด เรียนผ าน TSC+ และรายงานการ
ติดตาม การประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
2) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน และ
จัดนักเรียนในหองเรียน ไมเกิน 25 คน
3) การดูแลดานการรับประทานอาหารของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนไดจัดเตรียม
ภาชนะใสอาหาร (ยกเวนชอนสอมทุกคนจัดเตรียมเอง) และอาหารที่ ปรุงสุก ใหมตามหลัก
โภชนาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
4) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด
คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
5) จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิ ด -19
หรือผลตรวจคัดกรอง ATK เปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด
6) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน โดย
หลี ก เลี ่ ย งการเข า ไปสั ม ผั ส ในพื ้ น ที ่ ต  า ง ๆ ตลอดเส น ทางการเดิ น ทางจากบ า น
ไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณี รถรับ-สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
7) จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
โดยใชบัตรแสดงตนสำหรับประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยเมื่อเขา-ออก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
2.4.6 ประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ ที่อยูรอบรั้วโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมิน Thai Stop
Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting

คูมือ เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

3

สวนที่ 2
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนเพือ่ คัดกรองและปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)
การคัดกรองและปองกันโรคติดเชื้อโควิด -19 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และ
สรางความปลอดภัยใหแกทุกคน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอปฏิบัติของนักเรียนกอนเขาภายในโรงเรียน
1.1 การตรวจคัดกรอง ATK ใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้
1.1.1 นักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK (ลวงหนา 1 วัน) กอนวันแรกของการเปดเรียน
สงผลตรวจใหครูประจำชั้นทราบ
1.1.2 ในเดือนมกราคม 2565 นักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย สงผลตรวจ
ใหครูประจำชั้นทราบ หลังจากนั้นโรงเรียนจะประเมินสถานการณแลวแจงเกี่ยวกับการตรวจ
คัดกรอง ATK อีกครั้ง
1.2 นักเรียนที่ปวย ไมสบาย มีไขใหหยุด ไมตองมาโรงเรียน
1.3 นักเรียน และผูปกครอง สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน
1.4 การสงนักเรียนเขาเรียน
- กอนเวลา 6.30 น. ผูปกครองสงนักเรียนไดที่ปากทางประตูใหญ นักเรียนเดินเขาโรงเรียน
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
- เวลา 6.30-8.15 น. นักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูเล็ก และประตูใหญ โดยผานจุด
คัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ที่ประตูทางเขาทั้ง 2 จุด
- ตั้งแตเวลา 8.15 น. เปนตนไปใหนักเรียนเดินเขาทางประตูใหญ
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
1.5 จุดคัดกรอง
1.5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวาง
บุ ค คล 1-2 เมตร แยกเป น 2 แถว สแกนใบหน า เพื ่ อ ลงเวลาเข า ผ า นจุ ด คั ด กรอง
อุ ณ หภู ม ิ รา งกาย โดยครู ท ี ่อ ยู เ วรจุ ด คั ด กรองอุ ณ หภูม ิร า งกายจะเริ่ มปฏิ บ ัต ิ ง าน ตั ้ งแต
เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกวาประตูเล็กจะปด
1.5.2 ประตูใหญ จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวาง
บุคคล 1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว ถึงประตูเขาศูนยอาหารจนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย
โดยครูที่อยูเวรจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตเวลา 6.30 – 8.15 น. หรือ
จนกวาประตูจะปด (นักเรียนที่เขาประตูใหญสแกนใบหนาลงเวลาเขา-ออกที่อเนกประสงค1)
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1.6 หากพบนักเรี ยนมีอุ ณ หภูม ิร างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซีย ส นักเรียนที่มี ผ ู ปกครองมาด ว ย
ใหกลับบาน สวนนักเรียนที่ไมมีผูปกครองมาดวยใหรอผูปกครองมารับกลับบานบริเวณศาลาพักผูปกครอง โดย
มีงานพยาบาลดูแลอยางใกลชิด
1.7 การรับนักเรียนกลับบาน
- ผูปกครองที่มารับนักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูใหญ ตั้งแตเวลา 14.30 น. เปนตนไป
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และรอรับนักเรียนไดที่ ศาลาพัก
ผูปกครอง และศูนยอาหาร เทานั้น
นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
- ผูปกครองนั่งรอรับนักเรียนไดที่ ศาลาพักผูปกครอง และศูนยอาหาร
- เวลา 15.30-18.00 ผูปกครองเพียง 1 ทาน ลงชื่อที่สมุดรับนักเรียน ที่ศาลาพักผูปกครอง
- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ชั้น ป.1- ป.3 ออกจาก
หองเรียน เดินผานอาคาร 80 ป เพื่อเขาโรงอาหารประถม นั่งเวนระยะหางเปนชั้น/หองเรียน
รอผูปกครองมารับ
- เวลา 16.30-18.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดที่กำหนดกับครูเวรประจำวัน ที่อาคาร
อเนกประสงค 1 ผูปกครองรับนักเรียนแลว เดินออกทางประตูเล็ก
- นักเรียนที่นั่งรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน พนักงานหญิงที่ทำหนาที่ประจำรถ ลงชื่อที่
สมุดรับนักเรียน แลวนำนักเรียนขึ้นรถรับ-สงนักเรียนกลับบาน
แผนผังการรับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3
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นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น (ป.4 เลิกเวลา 16.20 น./ ป.5 เลิกเวลา 16.25 น./ ป.6 เลิกเวลา
16.30 น.) ครูใหนักเรียนกลับบานทีละชั้นเรียน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
นักเรียนที่ผูปกครองมารับ ใหรอที่ศาลาพักผูปกครองและศูนยอาหาร สวนกลุมนักเรียนที่กลับ
ดวยรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน ใหรอที่อาคารอเนกประสงค 1
นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เดินออกไดทางประตูเล็ก ตั้งแตเวลา 15.30 น.
2. ขอปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยูใ นบริเวณโรงเรียน
2.1 เตรียมอุปกรณการเรียนสวนตัวใหพรอม ไมควรยืมอุปกรณของผูอื่น
2.2 เตรียมอุปกรณประจำตัว ไมใชรวมกับผูอื่น เชน ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน
ผาเช็ดหนา หนากากผาหรือหนากากอนามัย ผาสำหรับทำความสะอาดโตะเรียนและอุปกรณการเรียนสวนตัว
2.3 กระติกน้ำหรือขวดน้ำ ควรแยกเฉพาะของตนเอง ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะ ไมให
ปะปนกับผูอื่น
2.4 เวลาเชา เมื่อเขาโรงเรียนตองรับการคัดกรอง ทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล และสแกนหนา
ดวยโปรแกรม Student Care และตองสแกนหนาออกเมื่อเวลากลับบาน
2.5 เมื่ออยูในโรงเรียนตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1.5 เมตร ในเวลาทำกิจกรรม
เวลาเรียน ชวงพักกลางวัน นั่งรับประทานอาหาร และหลังเลิกเรียน ระวังการสัมผัสกันระหวางเลน
กับเพื่อน ตองเขาแถวโดยรักษาระยะหางเวลาซื้อของ เขาหองน้ำ
2.6 หมั่นลางมือบอยๆ การลางมือควรลางดวยวิธี 7 ขั้นตอนอยางนอย 20 วินาที กอนรับประทาน
อาหาร หลังเขาหองน้ำ หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูกโดยไมจำเปน และเมื่อเลิกเรียน
กลับถึงบานตองรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหม
2.7 สังเกตตนเอง เมื่อรูสึกมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส
ตองรีบแจงคุณครูหรือผูปกครองเพื่อไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19 หรือ
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด
2.8 สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน
2.9 ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด ครบ 5 หมู และควรรับประทาน
อาหารเชาจากบานหรือใหผูปกครองจัดเตรียมมาจากบาน ออกกำลังกายเปนประจำทุกวัน
2.10 ชวยกันดูแลความสะอาดในหองเรียนโดยเฉพาะบริเวณโตะเรียน ลูกบิดประตู มีการทำความ
สะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาดเปนประจำ
2.11 กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการปรึกษา
คุณครูถามีปญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่จำเปนตองเรียนออนไลนควรมีการทบทวนและ
ทำแบบฝกหัดหรืองานที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย
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2.12 หลีกเลี่ยงการลอเลียนเพื่อนที่ปวยหรืออาการไมสบายของเพื่อน เนื่องจากจะกอใหเกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบงแยกกันในหมูนักเรียน แตควร
ชวยเหลือเมื่อเพื่อนขาดเรียนทำงานสงคุณครูไมทัน หรือแนะนำทบทวนบทเรียนใหเพื่อน
2.13 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
2.13.1 นักเรียนทุกคนตองนำชอนสอมและแกวน้ำสวนตัวมาเองในการรับประทาน
อาหารกลางวัน
2.13.2 โรงเรียนกำหนดใหเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ดังนี้
- ชั้น ป.1 – ป.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.50 - 13.00 น.
- ชั้น ป.4 – ป.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.00 - 12.10 น.
- ชั้น ม.1 – ม.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
- ชั้น ม.4 – ม.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.10 - 12.10 น.
2.13.3 นักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 รับประทานอาหารกลางวัน ที่หองเรียน (อาคารเรียนประถม)
พนักงานจัดเตรียมอาหารใหชั้นละ 1 จุด ดังนี้
- อาคารเรียนประถม ชั้น 1 ตั้งอาหารที่หนาหอง ป.1/3 สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1/1 ถึง ป.2/2
- อาคารเรียนประถม ชั้น 2 ตั้งอาหารที่หนาหอง ป.3/2 สำหรับนักเรียน ชั้น ป.2/3 ถึง ป.3/4
ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร นั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้นที่โตะเรียน เวนระยะหาง
ระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย
หมายเหตุ: ชั้น ป.1-ป.3 จะมีคุณครูดูแลนักเรียนในหองเรียนตลอดทั้งวัน
2.13.4 นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหารประถม (อาคารอเนก
ประสงค 1) จับกลุมยอยแบบ Small Bubble กลุมละ 4-5 คนเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร
กลางวัน ครูจะนำนักเรียนเดินไปโรงอาหารทีละหองเรียน ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร ดังนี้
- ชั้น ป.4
รับอาหารที่หนาประตู 1
- ชั้น ป.5
รับอาหารที่หนาประตู 2
- ชั้น ป.6
รับอาหารที่หนาประตู 3
นักเรียนนัง่ รับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2
เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย
2.13.5 นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 รับประทานอาหารที่โรงอาหารมัธยม (ชั้น 1 หอประชุมศุขศรี
สมร) ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร นั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวน
ระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย
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2.14 การใชงานสนามเด็กเลน โรงเรียนกำหนดใหเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 เทานั้น ที่สามารถ
เขาเลนเครื่องเลนได เพื่อปองกันและลดความเสี่ยง ลดความแออัด และความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนจะ
ดำเนินการ ดังนี้
- โรงเรียนจัดครูเวรประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนที่เขาเลนเครื่องเลนตลอดเวลา
- โรงเรียนใหพนักงานทำความสะอาดดวยการฉีดน้ำยาฆาเชื้อ เพื่อทำความสะอาด
เครื่องเลนทั้งเชาและกลางวัน หลังจากที่นักเรียนเลิกใชสนามเด็กเลนแลว (ตอนเย็นไม
อนุญาตใหนักเรียนเขาเลน)
- โรงเรียนกำหนดแนวเขตในการดูแลนักเรียนดวยการกั้นเชือกลอมรอบเครื่องเลนใหมี
ทางเขา-ออกทางเดียวกัน
- กำหนดเวลาในการใชงานสนามเด็กเลน
นักเรียนชั้น ป.1-3 กอนและหลังเลนเครื่องเลนใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
ทุกครั้ง โดยนักเรียนเขาเลนไดครั้งละไมเกิน 15 คน ตอระยะเวลา 20 นาที เขาเลน
ไดในชวงเชา เวลา 07.00 – 08.00 น และกลางวัน เวลา 12.10 -12.50 น.
ของทุกวัน
นักเรียนชั้น ป.4 อนุญาตใหเลนวันละ 1 หองสลับกัน กอนและหลังเลนเครื่องเลน
ใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง นักเรียนเขาเลนเครื่องเลนไดเวลา
11.00 – 11.50 น. (เวลาพักกลางวันนักเรียน ป.4 )
3. ขอปฏิบัติของผูปกครองและนักเรียนฝายประจำ
ฝายประจำขอความรวมมือผูปกครองทุกทานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 อยางเครงครัด
3.1 การเตรียมตัวของนักเรียนประจำกอนเขาเรือนนอน
3.1.1 นักเรียนประจำทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK ไมเกิน 48 ชั่วโมง และนำหลักฐานการ
ตรวจมาแสดงในวันเขาเรือนนอน
3.1.2 สำหรับนักเรียนประจำใหมตองตรวจสุขภาพ และแนบเอกสารใบรับรองแพทย
(ไมเกิน 1 เดือน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.1.3 ถานักเรียนมีอาการเจ็บปวยไมวากรณีใดๆ ไมควรนำสงเขาเรือนนอน ใหนักเรียนพัก
รักษาตัวใหหายเปนปกติกอน จึงสงเขาเรือนนอน
3.1.4 นักเรียนตองมีของใชสวนตัว ไดแก
1) หนากากผาหรือหนากากอนามัย อยางนอย 1 กลอง
2) เจลแอลกอฮอล (ขนาดพกพา) ติดตัวไวตลอดเวลา
คูมือ เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

8

3) ชอน สอม แกวน้ำ อยางนอย 1 ชุด
3.1.5 อนุญาตใหนักเรียนประจำชั้น ม.4-6 ที่มีบัตรออกพิเศษไปเรียนนอกโรงเรียน
ไดตามเวลาที่กำหนด
3.2 ขอปฏิบัติตนของนักเรียนประจำเมื่ออยูในเรือนนอน
3.2.1 เวลา 7.00 น. - 7.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนรับประทานอาหารเชา
3.2.2 เวลา 17.00 น. - 17.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนรับประทานอาหารเย็น
3.2.3 เวลา 19.00 น. - 19.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนสวดมนต และเช็คชื่อ
นักเรียน
3.2.4 เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นหอประชุมสวดมนตเย็น ในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี โดยใหนักเรียนนั่งเวนระยะหางและสวมหนากากตลอดเวลา
3.2.5 นักเรียนประจำตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ที่ออกจาก
เรือนนอนและเขาเรือนนอน และตองสวมหนากากตลอดเวลา
3.3 ขอปฏิบัติในการเยี่ยม และรับ-สงนักเรียนประจำ
3.3.1 การเยี่ยมนักเรียนประจำ
การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- ผูปกครองติดตอที่ รปภ. ใหประสานกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจงนักเรียน
(นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทั้งกอนพบและหลังพบผูปกครอง) และ
ผูปกครองติดตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร รอพบนักเรียนที่ศาลาพักผูปกครอง
การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณปกติ
- ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักเรียนประจำไดทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น.
- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึง่ ทางโรงเรียนออกให จะใชบัตร
ของผูอื่นหรือบัตรชนิดอื่นแทนไมได ผูไมมีบัตรไมมีสิทธิเยี่ยม ถามีการเปลี่ยนแปลง
ทางโรงเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบเปนกรณีพิเศษ
- ผูปกครองจะพบนักเรียนไดในสถานที่โรงเรียนจัดไวเทานั้น
- ผูปกครองจะตองติดตอกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร และใหครูเรียกนักเรียนออกมาพบ
หามผูปกครองพบนักเรียนโดยไมผานครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร
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3.3.2 การรับนักเรียนประจำออกนอกโรงเรียน
ฝายประจำกำหนดใหผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้น ที่สามารถมารับนักเรียน
ประจำออกนอกโรงเรียนได
การรับนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- วันที่ฝายประจำกำหนดใหรับกลับบาน (เดือนละ 1 ครั้ง) : ผูปกครองติดตอที่ รปภ.
เพื่อแจงวาจะเขาไปรับนักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจง
นักเรียน (นักเรียนรอผูปกครองที่อเนกประสงค 2 รายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร) และ
ผูปกครองยื่นบัตร รอรับนักเรียนที่อเนกประสงค 1
- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน) : ผูปกครองติดตอที่ รปภ. เพื่อแจงวาจะเขาไปรับ
นักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจงนักเรียน (นักเรียนรายงานตัว
กับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร) และผูปกครองยื่นบัตร ลงชื่อ รอรับนักเรียนที่ศาลาพักผูปกครอง
การรับนักเรียนในสถานการณปกติ
- การรับนักเรียน รับไดทุกวันศุกร หรือวันกอนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30-18.00 น.
รับไดเฉพาะผูมีบัตร
- นักเรียนที่ตองเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสารเปนกรณีพิเศษจะรับไดเย็นวันเสาร หรือ
หลังจากเลิกเรียนแลว
- การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกลาว จะรับไดเมื่อมีเหตุผลสมควร เชน กรณีฉุกเฉิน
ตาง ๆ เทานั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายใหมารับ
- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร และลง
ชื่อในสมุดรับนักเรียนทุกครั้ง สวนบัตรจะตองมอบใหไวกับครู
- ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหรับแทนกันไมวากรณีใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของทาน
- ในกรณีที่ตองมารับระหวางเวลาเรียนจะตองมีจดหมายลาสงมาลวงหนา ถึงครูหัวหนาฝาย
ประจำและครูที่ปรึกษา
3.3.3 การสงนักเรียนประจำกลับเขาโรงเรียน
ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนประจำทุกคนเขาเรือนนอนวันจันทรที่ 3 มกราคม 2565
เวลา 14.00 - 18.00 น. และจำกัดจำนวนผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้นที่สามารถมาสง
นักเรียนประจำเขาเรือนนอนได
การสงนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- วันที่ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนกลับทั้งหมด (เดือนละ 1 ครั้ง) : นักเรียนเขาเรือนนอน
ไดตั้งแตเวลา 14.00-18.00 น. พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ที่ครูที่ปฏิบัติ
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หนาที่เวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิลงชื่อสงนักเรียน และรับบัตรคืน
- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน):นักเรียนเขาเรือนนอนไดตั้งแตเวลา 07.00-18.00 น.
พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ที่ครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิ
ลงชื่อสงนักเรียน และรับบัตรคืน
การสงนักเรียนในสถานการณปกติ
- ผูปกครองจะตองมาสงนักเรียนดวยตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูแทนมาสงก็ได แตจะตอง
ลงชื่อสงในสมุดรับ-สง ทุกครั้ง พรอมทั้งนำตัวนักเรียนไปมอบตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร พรอม
ทั้งรับบัตรคืนกลับไปใหถูกตอง
- ระเบียบการสงจะตองสงนักเรียนกลับเขาโรงเรียนกอนวันเปดเรียน 1 วัน ในเวลาไมเกิน
18.30 น. (ถาเกินถือวาละเลยตอระเบียบวินัย)
- หากนักเรียนเจ็บปวยหรือมีเหตุผลจำเปนไมสามารถมาสงกลับไดตามกำหนด ผูปกครองจะ
ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา และจะตองนำใบลาสงพรอมตัวนักเรียน ในกรณีที่
เจ็บปวยเกิน 3 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยนำมาแสดงดวย
- ทางโรงเรียนกำหนดใหนักเรียนกลับบานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะไดไปพบปะ และทำ
กิจกรรมรวมกับครอบครัว
หมายเหตุ : ฝายประจำไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นเรือนนอน
แผนผังการเยี่ยม และรับ-สง นักเรียนประจำ
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สวนที่ 3
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ โควิ ด -19 โรงเรี ย น
เขมะสิริอนุสสรณ จัด การเรี ยนการสอนเปน 2 รูปแบบ คือ การเรียนที่โรงเรียน (Onsite) การเรียนแบบ
ออนไลน (Online)
โรงเรี ย นเขมะสิ ร ิ อ นุ ส สรณ ก ำหนดเป ด ภาคเรี ย นที ่ 2/2564 วั น ที ่ 1 พฤศจิ ก ายน 2564 โดยจั ด
การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน ใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 และ
โรงเรียนไดประกาศเปดเรียนที่โรงเรียน (On-site) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยนักเรียน
สามารถเลือกเรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบานไดดวย
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประถม
1.1 กำหนดใหจัดการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.6 ในรูปแบบ On-site และ Online นักเรียน ชั้น ป.1ป.6 สามารถเลือกเรียน On-site หรือ Online ได โดยนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนจะตองกรอกแบบฟอรมแจง
ความประสงคเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online ผานลิงก : https://forms.gle/c2aDG1YEjQAo4kZdA
สงภายในวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2564 เทานั้น (ถานักเรียนไมสงแบบฟอรมฯ ตามวันที่กำหนดโรงเรียนจะ
ถือวานักเรียนแจงเรียน On-site)
1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online โรงเรียนจะสอนตามตารางเรียนที่โรงเรียน
คือ เรียนตามปกติในเวลา 7 ชั่วโมง และเรียนเสริมเย็น 1 ชั่วโมง รวมเปน 8 ชั่วโมง
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยม
2.1 กำหนดใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 เรียนที่โรงเรียน (Onsite) ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2565 เปนตนไป (ไมมีการเรียนการสอนออนไลน)
2.2 นักเรียน ชั้น ม.1- ม.6 ที่แจงความประสงคเรียนออนไลนจากทางบานไว ยังสามารถเรียนออนไลน
ไดตามวันที่แจงความประสงคฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
3. การจัดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2564
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดทำการวัดและประเมินผลผานชองทางออนไลน และ
เพื่อใหการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึง
คูมือ เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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ขอความรวมมือจากผูปกครองใหนักเรียนทุกระดับชั้น (ป.1-ม.6) มาสอบวัดและประเมินผลของภาคเรียนที่
2/2564 ที่โรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน จะตองมาสอบระหวางภาคเรียนที่ 2/2564 และสอบปลายป ที่
โรงเรียนเทานั้น (ตารางสอบจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง)
กำหนดการสอบระหวางภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ป.1-ป.6
จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

10 ม.ค. 65

11 ม.ค. 65

12 ม.ค. 65

13 ม.ค. 65

14 ม.ค. 65

ป.1

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

เรียนปกติ

ป.2

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

เรียนปกติ

ป.3

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

เรียนปกติ

ป.4

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

เรียนปกติ

ป.5

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

เรียนปกติ

ป.6

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

เรียนปกติ

ชัน้

3.2 นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ทุกคน จะตองมาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ที่โรงเรียนเทานั้น (ตารางสอบจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง)
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1-ม.6
จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

10 ม.ค. 65

11 ม.ค. 65

12 ม.ค. 65

13 ม.ค. 65

14 ม.ค. 65

ม.1

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

ม.2

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

ม.3

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

ม.4

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

ม.5

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

ม.6

สอบ

หยุด

สอบ

หยุด

สอบ

ชัน้

คูมือ เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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สวนที่ 4
แผนเผชิญเหตุ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณกรุงเทพมหานครอยูในภาวะเสี่ยง
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ดังนั้นเพื่อใหโรงเรียนสามารถในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัยจึงจัดเตรียม
แผนเผชิญเหตุในกรณีที่พบวามีนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการเสี่ยงติดโรคโควิด-19 จึงไดกำหนด
มาตรการในการดูแลและแกไขสถานการณดังกลาวเพื่อระงับการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการ
ของกรมอนามัย ดังนี้
1. โรงเรียนจะดำเนินการตรวจโควิด-19 แกนักเรียนและบุคลากรทุกคนกอนเปดภาคเรียน
2. มีกำหนดพื้นที่ปลอดจากโควิด-19 โดยหามบุคคลภายนอกเขาในพื้นที่ภายในของโรงเรียน
อยางชัดเจน โดยเฉพาะอาคารเรียน
3. เมื่อมีการตรวจพบหรือรับแจงเหตุนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 โรงเรียนจะ
ดำเนินการดังตอไปนี้
3.1 ถาพบนักเรียนในหองเรียนมีไข ซึ่งอาจเปนกลุมเสี่ยงครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวที่
หองกักตัวที่โรงเรียนจัดไวที่หองพยาบาล
3.2 ครูพยาบาลจะทำการตรวจคัดกรอง ATK แกนักเรียน ถาพบผลเปนบวกจะดำเนินการ
ประสานกับผูปกครองและโรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่อนำสงนักเรียนไปกักตัวยังโรงพยาบาล
หรือสถานที่โรงพยาบาลกำหนด
3.3 ครูพยาบาลรวมกับครูประจำชั้นสอบสวนโรคและรายงานใหศูนยบริการสาธารณสุข 31
เอิบ-จิต ทังสุบุตร และหนวยสิ่งแวดลอมเขตบางพลัดทราบ
3.4 ครูประจำชั้นแจงผูบริหารเพื่อดำเนินการสั่งปดหองเรียนหองนัน้ และใหนักเรียนกลุมเสี่ยง
(ใกลชิดกับนักเรียนที่ปวย) พักรอดูอาการที่บานโดยเรียนออนไลนแทน (เฉพาะหองที่มี
นักเรียนสงสัยวาติดโควิด-19)
3.5 ใหนักเรียนที่อยูใกลหรือติดตอใกลชิดกับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 แยกตัวจากบุคคลอื่น
พักอยูที่บานและรับการตรวจคัดกรอง ในวันที่ 3 และ 7 หลังจากไดรับการยืนยันวาการตรวจ
นักเรียนที่ปวยจากโรงพยาบาลแจงการพบการติดเชื้อ
3.6 พนักงานเขาทำความสะอาดหองเรียน เครื่องปรับอากาศและอุปกรณการเรียนภายใน
หองเรียนดวยน้ำยาฆาเชื้อ
3.7 งดการใชหองเรียนเปนเวลา 3 วันเปนอยางนอยโดยจัดหาหองเรียนใหนักเรียนที่เปนกลุม
เสี่ยงต่ำเรียน
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3.8 ใหนักเรียนทุกคนที่กักตัวรายงานอาการแกครูประจำชั้นทราบ เพื่อสรุปสงงานพยาบาล
ตอไป
3.9 สวนนักเรียนประจำ เมื่อพบนักเรียนมีการติดเชื้อหรือเปนกลุมเสี่ยงใหแยกมาพักในหอง
กักตัวทีเ่ ตรียมไว สำหรับนักเรียนที่มีไขและสงสัยวาจะปวยใหดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK
นักเรียนคนนัน้ ถาผลเปนบวกใหประสานโรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่อนำสงโรงพยาบาล
โดยระหวางรอใหกักตัวในหองพยาบาลประจำ (ใชสำหรับกักตัวผูปวย) สวนนักเรียนกลุมเสี่ยง
ตองตรวจคัดกรอง ATK และกักตัวรอดูอาการภายใน 7 วัน ใหแยกในหองกักตัวที่ฝายประจำ
เตรียมไว และนักเรียนกลุมนี้จะตองแยกตัวในการทำกิจกรรมตางๆ
3.10 นักเรียนกลุมสังเกตอาการ ตองพักและกักตัวในหองกักตัวจนครบระยะเวลาที่กำหนด
มีการตรวจคัดกรอง ATK จำนวน 3 ครั้งในสัปดาหที่กักตัว
3.11 ใหรับประทานอาหารแยกจากทุกคนเสมือนเปนผูปวยกักตัว งดติดตอกับบุคคลอื่น
โดยตรง
3.12 ใหพนักงานทำความสะอาดอาคารเรือนนอนและอุปกรณในเรือนนอนเมื่อมีการตรวจพบ
นักเรียนติดเชื้อโควิด-19
3.13 หองที่กักตัวนักเรียนหรือหองผูปวยเมื่อครบกำหนดใหดำเนินการทำความสะอาด
ดวยน้ำยาฆาเชื้อ
3.14 งานพยาบาลประสานและสรุปแนวทางในการปฏิบัติใหศูนยสาธารณสุขเขตทราบ
4. ผูอำนวยการทำรายงานแจงตนสังกัด เลขาธิการสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
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สวนที่ 5
บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่อง เพื่อให
โรงเรี ย นเขมะสิ ร ิอ นุ ส สรณ ม ีแ นวทางการป อ งกั นการแพร ระบาดของโรคติด เชื ้ อโควิ ด -19 ทางโรงเรียน
จึงกำหนดบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเปนหัวใจสำคัญที่ตองไดรับการดูแล และความคุมครองใหปลอดภัยอยางสูงสุด ดังนั้นนักเรียน
จะตองปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ อยางเครงครัด เริ่มตั้งแตการเดินทางออกจากบานมาเรียน ขณะอยูในโรงเรียน จนถึง
การกลับบาน บทบาทของนักเรียน มีดังนี้
1.1 เตรียมความพรอมในเรื่อง อุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว และอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการเรียน
ใหเรียบรอย
1.2 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมได
กลิ่น ไมรูรส ใหรีบแจง ครูหรือ ผู ปกครองใหพ าไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัว ป วยดว ยโรคติ ด เชื้ อ
โควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข
อยางเครงครัด
1.3 ปฏิ บ ั ต ิ ต าม 6 มาตรการหลั ก 6 มาตรการเสริ ม ของกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด
1.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได
1.5 ขอคำปรึกษาจากครูผูสอนทันที เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องใช
สวนตัว หรือพบความผิดปกติของรางกายที่อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคโควิด-19
2. บทบาทของครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรเปนผูอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุดมีหนาที่สำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนทุก
รูปแบบ จึง ตองเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
นอกจากจะตองดูแลตนเองแลว ตองใหความสำคัญในดูแลนักเรียน โดยเฉพาะดานสุขอนามัยตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร มีดังนี้
2.1 ประสานกับผูปกครองนักเรียนผานระบบออนไลน (Online) เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ในการ
ปองกันการเฝาระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนใหพรอมกอนเปดเรียน
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2.2 ประเมินความเสี่ยงของตนเองผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ
2.3 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมได
กลิ ่ น ไม ร ู  ร ส ให ห ยุ ด ปฏิ บ ั ต ิ ง าน และรี บ ไปพบแพทย ท ั น ที กรณี ม ี ค นในครอบครั ว ป วยด ว ยโรคติ ด เชื้อ
โควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข
อยางเครงครัด
2.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื ้อโควิด -19 และติดตามขอ มู ลขา วสารสถานการณก ารแพรระบาดของโรคติ ดเชื ้อโควิด -19
จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
2.5 ชี้แจงขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธที่ทางโรงเรียนจัดไว และสื่ออื่นๆ ใหแกนักเรียน เพื่อเปนการ
ปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การ
สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความ
สะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกันจำนวนมาก
2.6 ปฏิ บ ั ต ิ ต าม 6 มาตรการหลั ก 6 มาตรการเสริ ม ของกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด
2.7 คอยดูแล สอดสองชวยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยใหเปนไปตามมาตรการที่ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.8 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเสี่ยง ตอการ
ติดโรคโควิด-19 และรายงานตอผูบริหาร
2.9 สัง เกตอารมณและความเครียดของตนเอง นักเรียน ในกรณีที่พบวาเกิดความเครียดในภาวะ
วิกฤติที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ใหรีบประสานงานกับครู หองทักษะชีวิต เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น และนำกระบวนการการจัดการความเครียดที่เหมาะสมรวมกับ
การฝกทักษะชีวิตที่เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน
2.10 ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ดวยการแกปญหา
การเรียนรูใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค”
2.11 กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียน และผูปกครองนักเรียนใหเปนไปตามมาตรการ
ที่กำหนดและเปนปจจุบัน
3. บทบาทของผูบริหาร
ผูบริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแตการวางแผน การกำหนด
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน การกำกับติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหา การประเมิน
สถานการณ การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียนใหการตรวจสอบสถานการณ
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การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารปฏิบัติ มีดังนี้
3.1 จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครอง
นักเรียน ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่ และรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน
3.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
3.3 แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข และผูเกี่ยวของ
3.4 ประเมินความพรอมผาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการ
ประเมินผล ผาน MOE Covid
3.5 ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19
3.6 จัดใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครอง
และคณะกรรมการโรงเรียน ผานชองทางสื่อ ไดแก Website: www.khemasiri.ac.th, Facebook :
Khemasiri Memorial School, Line: กลุมของนักเรียนและครูที่ปรึกษาแตละระดับชั้น
และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
3.7 สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับวัคซีนครบโดส ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป
3.8 สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณและภาครัฐ
3.9 สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียน ครูและบุคลากร และผูปกครองประเมินตนเองผาน Thai Save
Thai (TST) ตามเกณฑจำแนกเขตพื้นที่การแพรระบาด
3.10 สื่อสารสรางความรูความเขาใจ เพื่อลดการรังเกียจทางสังคม กรณีพบวามีบุคลากรในโรงเรียน
นักเรียน หรือผูปกครองติดเชื้อโควิด-19
3.11 กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเขาไปในโรงเรียนใหแก นักเรียน ครู
บุคลากร และผูมาติดตอ และจัดใหมีพื้นที่แยกโรค อุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และเจาหนาที่
สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย
3.12 จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนออนไลน สื่อ
ออนไลน การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห
3.13 กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในโรงเรียน
ใหแจงงานพยาบาล พรอมประสานเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณา
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ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการการปองกันตามระดับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ของสถานศึกษา
3.14 มีมาตรการใหนักเรียนบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เนนย้ำการนำอุปกรณสวนตัวมาใช
3.15 ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการปองกันการ
แพรระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง
3.16 กำกับ ติดตามใหมีการสรางขวัญกำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และ
ที่เรียนแบบออนไลน (Online)
4. บทบาทของผูปกครอง
ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะมีหนาที่ตองดูแลเอาใจใสนักเรียนในดาน
การเรียนแลว ผูปกครองยังตองดูแลตนเองและนักเรียนในดานสุขอนามัยและการปองกันความเสี่ยงจากการ
แพรระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 อยางเครงครัด ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญรวมกับครูเพื่อชวยนักเรียนทั้งในเรื่องการ
เรียนรู และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน มีดังนี้
4.1 ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสรางความรูความ
เขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยง จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
4.2 ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai
(TST) อยางสม่ำเสมอ
4.3 สังเกตอาการปวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหรีบพาไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลน กับคนอื่น
ใหพักผอนอยูที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด
4.4 จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา
ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา เปนตน
4.5 จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร หลังใช
หองน้ำ หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลน กับเพื่อน
และเมื่อกลับมาถึงบานควรใหนักเรียนอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที
4.6 ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู
เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ
4.7 หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกัน
ของคนจำนวนมาก หากจำเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือใช
เจลแอลกอฮอล
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4.8 กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถสาธารณะ รถตู หรือรถอื่น ๆ ผูปกครองควรพิจารณาและ
ตรวจสอบการใหบริการของพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
4.9 กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูในการดูแล
จัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทำกิจกรรม เปนตน
5. บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชวยเหลือ สนับสนุนดานการบริหารโรงเรียนภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ระหวาง
เปดภาคเรียนทั้งแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online)
5.2 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การ
บริหารงานของโรงเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 สื่อสารและสรางความ
เขาใจใหกับทั้งนักเรียน และผูปกครอง ใหเขาใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564
สรางขวัญและกำลังใจ ใหกับนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีชองทางการสื่อสาร
ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปนปจจุบัน
5.3 ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลพญาไท 3
ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลพญาไท 3 ใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
ขอควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณใหสอดคลอง
ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
โรงพยาบาลพญาไทย 3 สนับสนุนทางการแพทยพรอมจัดระบบในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อนักเรียน ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณมีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อโควิด-19 และมีชองทางการสื่อสารใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปนปจจุบัน
5.4 หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชนตางๆที่อยูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ สื่อสาร
และประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับชุมชน ไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันตนเอง
การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสนับสนุน ชวยแหลือโรงเรียนภายใตสถานการณ
การแพรระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19
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สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสำคัญที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตามแนวทางการ
เตรียมการเปดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนจะเปน
ผูติดตามสถานการณและการปฏิบัติ ซึ่งจะทำการประเมินผลเปนประจำทุกเดือน ตามมาตรการและแนวทางที่
โรงเรียนไดกำหนดไว ดังนี้
1. การนำแนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียนที่ 2/2564 ของกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ
2. การประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผลผาน MOE Covid
3. การปฏิบัติตามมาตรการ SW Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 องคประกอบ
4. การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเขมของสถานศึกษาระหวางการจัดการเรียนการสอน
5. การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว
6. การรายงานขอมูลสารเทศที่สำคัญตอโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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