


คำนำ 
 
 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณกำหนดเปดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2564 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต
มาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด    
 คณะผูบริหารและคณะกรรมการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดพิจารณาแลววา โรงเรียนมีความ
พรอมที่จะเปดเรียนที่โรงเรียน (On-site) ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  ในทุกระดับชั้นได เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการของแตละรายวิชา  และนักเรียนจะไดมาเรียนท่ีโรงเรียน
ทำใหไดพบคุณครู ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 เนื่องจากผูปกครองระดับประถมหลายทานยังไมมั่นใจในสถานการณ  และประกอบกับนักเรียน
ระดับประถมยังไมไดรับการฉีดวัคซีน โรงเรียนจึงพิจารณาใหจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online) สวนนักเรียนชั้น ม.1-6 มาเรียนที่โรงเรียน (On-
site) อางอิง: ตามประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดจัดทำแนวทางเตรียมการกอนเปดเรียน แนวปฏิบัติระหวางเปด
เรียน  แนวทางการจัดการเรียนการสอน แผนเผชิญเหตุ บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของ และการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหแกบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดปฏิบัติ 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณหวังวาคงจะไดรับความรวมมือจากทุกทาน และคงจะเปนประโยชนตอ 
นักเรียน ครู บุคลากร ไดเปนอยางยิ่ง 
 
 
          โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 
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สวนท่ี 1 
แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน 

 
การเตรียมการกอนเปดเรียนมีความสำคัญอยางมาก การปองกันไมใหมีการติดเชื ้อโรคโควิด -19  

ลดความเส่ียง สรางภูมิคุมกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน และผูท่ีเกี่ยวของ
ทุกคนในโรงเรียนเขมะสิร ิอนุสสรณไดปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิร ิอนุสสรณจึงไดดำเนินการเตรียมการ  
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 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบใหเปนไปตามมาตรการ SW Sandbox : 

Safety Zone in School  มีหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด 4 ดาน ดังนี้ 
2.1 ดานกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีความ
พรอมและผานเกณฑการประเมิน 
2.1.1 พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ ไดแก บริเวณท่ีเขาแถวเคารพธงชาติ หองสมุด หองพยาบาล 
หองประชุม หอประชุม สนามเรียนวิชาพลศึกษา สนามเด็กเลน สระวายน้ำ สถานท่ีแปรงฟน หองสวม            
โรงอาหาร ผูสัมผัสอาหาร และรถรับ-สงนักเรียน 

2.1.2 พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร 
หองดนตรี  โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบใหเปนพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเปน Covid 
free Zone 
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2.2 ดานการมีสวนรวม  จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู 
ผูปกครอง ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา 
2.3 ดานการประเมินความพรอมสู การปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิร ิอนุสสรณเตรียมการประเมิน 
ความพรอม ดังนี้ 
2.3.1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนเขมะสิรอินุสสรณ 

1) ผานการประเมินความพรอมผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน  
MOE Covid 
2) จัดสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา 
เบ้ืองตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจ  
ATK เปนบวกรวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นท่ี 
ท่ีดูแลอยางใกลชิด 
3) ควบคุมดูแล ใหขอมูลในการเดินทางระหวางบานกับโรงเรียนอยางเขมงวด โดยหลีกเล่ียง 
การเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตางๆ ตลอดเสนทางการเดินทาง 
4) จัดพื้นท่ีหรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสม จัดจุดรับสงส่ิงของ 
จุดรับสงอาหาร หรือจุดเส่ียงต่ำ เปนการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และ ผูมา
ติดตอท่ีเขามาในโรงเรียน 
5) มีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพรอม โดยทีมตรวจราชการบูรณาการ 
รวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ท้ังชวงกอนและระหวาง
ดำเนินการ 

2.3.2 การเตรียมความพรอมของนักเรียน ครู และบุคลากร ตองปฏิบัติ 
1) ครู และบุคลากร ไดรับการฉีดวัคซีนครบสองโดส ไมต่ำกวา รอยละ 85 (ฉีดแลว รอยละ 
93.40 ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2564) นักเรียนช้ัน ป.6-ม.6 ไดรับการฉีดวัคซีนครบสองโดส รอย
ละ 93.69 (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564) และผูปกครองควรไดรับวัคซีนตามมาตรการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
2) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK 
ลวงหนา 1 วัน กอนวันแรกของการเปดเรียน และหลังจากนั้นใหตรวจคัดกรอง ATK ทุกวัน
อาทิตย สงผลตรวจตามท่ีฝายบุคคลกำหนด 
3) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 
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2.4 ดานการดำเนินการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ระหวางภาคการศึกษา ดำเนินการดังนี ้
2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมเปนแบบ On-site
และในระดับประถมเปนแบบ On-site และ Online  
2.4.2 จัดใหนักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีอยูในพื้นท่ี Safety Zone ประเมิน Thai Save Thai (TST) 
อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นท่ีการระบาด 
2.4.3 ใหนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับโรงเรียนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวัน
อาทิตยแลวสงผลตรวจตามท่ีฝายบุคคลกำหนด เพื่อเฝาระวังการติดเช้ือโรคโควิด-19 
2.4.4 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเขมขน ไดแก 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
2.4.5 ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเขมสำหรบสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อยางเครงครัด 

1) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมินความพรอมเปดเรียนผาน 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) และอาหารท่ีปรุงสุกใหมตามหลัก
โภชนาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19  
4) ดานอนามัยส่ิงแวดลอม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด 
คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
5) จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับ 
การดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด -19 
หรือผลตรวจคัดกรอง ATK เปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด 
6) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน โดย
หลีกเล ี ่ยงการเข  าไปส ัมผ ัสในพ ื ้นท ี ่ ต  าง ๆ ตลอดเส นทางการเด ินทางจากบ าน  
ไป-กลับโรงเรียน ท้ังกรณี รถรับ-สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
7) จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 
โดยใชบัตรแสดงตนสำหรับประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ 
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยเมื่อเขา-ออก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

2.4.6 ประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ ท่ีอยูรอบรั้วโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมิน Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting
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สวนท่ี 2 
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนเพือ่คัดกรองและปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) 

 
การคัดกรองและปองกันโรคติดเชื ้อโควิด-19 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยง สรางภูมิคุ มกัน และ 

สรางความปลอดภัยใหแกทุกคน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
1. ขอปฏิบัติของนักเรียนกอนเขาภายในโรงเรียน 
 1.1 การตรวจคัดกรอง ATK ใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1 นักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK (ลวงหนา 1 วัน) กอนวันแรกของการเปดเรียน 
สงผลตรวจใหครูประจำช้ันทราบ  
1.1.2 ในเดือนมกราคม 2565 นักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย สงผลตรวจ 
ใหครูประจำช้ันทราบ หลังจากนั้นโรงเรียนจะประเมินสถานการณแลวแจงเกี่ยวกับการตรวจ 
คัดกรอง ATK อีกครั้ง 

1.2 นักเรียนท่ีปวย ไมสบาย มีไขใหหยุด ไมตองมาโรงเรียน 
1.3 นักเรียน และผูปกครอง สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน 
1.4 การสงนักเรียนเขาเรียน 

- กอนเวลา 6.30 น. ผูปกครองสงนักเรียนไดท่ีปากทางประตูใหญ นักเรียนเดินเขาโรงเรียน
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 
- เวลา 6.30-8.15 น. นักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูเล็ก และประตูใหญ  โดยผานจุด
คัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีประตูทางเขาท้ัง 2 จุด 
- ต้ังแตเวลา 8.15 น. เปนตนไปใหนักเรียนเดินเขาทางประตูใหญ  
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

1.5 จุดคัดกรอง 
1.5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวาง 
บุคคล 1-2 เมตร แยกเป น 2 แถว สแกนใบหน าเพ ื ่อลงเวลาเข า ผ านจ ุดค ัดกรอง 
อุณหภูมิรางกาย โดยครูที ่อยู เวรจุดคัดกรองอุณหภูมิร างกายจะเริ ่มปฏิบัติงาน ตั ้งแต  
เวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกวาประตูเล็กจะปด 
1.5.2 ประตูใหญ จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวาง 
บุคคล 1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว ถึงประตูเขาศูนยอาหารจนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย 
โดยครูท่ีอยูเวรจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา 6.30 – 8.15 น. หรือ
จนกวาประตูจะปด (นักเรียนท่ีเขาประตูใหญสแกนใบหนาลงเวลาเขา-ออกท่ีอเนกประสงค1) 
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1.6 หากพบนักเรียนมีอุณหภูมิร างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนที่มีผู ปกครองมาดวย 
ใหกลับบาน สวนนักเรียนท่ีไมมีผูปกครองมาดวยใหรอผูปกครองมารับกลับบานบริเวณศาลาพักผูปกครอง โดย
มีงานพยาบาลดูแลอยางใกลชิด 

1.7 การรับนักเรียนกลับบาน 
- ผูปกครองท่ีมารับนักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูใหญ ต้ังแตเวลา 14.30 น. เปนตนไป 
ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และรอรับนักเรียนไดท่ี ศาลาพัก
ผูปกครอง และศูนยอาหาร เทานั้น 
 

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.3 
- ผูปกครองนั่งรอรับนักเรียนไดท่ี ศาลาพักผูปกครอง และศูนยอาหาร 
- เวลา 15.30-18.00 ผูปกครองเพียง 1 ทาน ลงช่ือท่ีสมุดรับนักเรียน ท่ีศาลาพักผูปกครอง 
- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ช้ัน ป.1- ป.3 ออกจาก 
หองเรียน เดินผานอาคาร 80 ป เพื่อเขาโรงอาหารประถม นั่งเวนระยะหางเปนช้ัน/หองเรียน 
รอผูปกครองมารับ 
- เวลา 16.30-18.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดท่ีกำหนดกับครูเวรประจำวัน ท่ีอาคาร
อเนกประสงค 1  ผูปกครองรับนักเรียนแลว เดินออกทางประตูเล็ก 
- นักเรียนท่ีนั่งรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน พนกังานหญงิท่ีทำหนาท่ีประจำรถ ลงช่ือท่ี 
สมุดรับนักเรียน แลวนำนักเรียนขึ้นรถรับ-สงนักเรยีนกลับบาน 
 

แผนผังการรับนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.3 
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นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 
หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น (ป.4 เลิกเวลา 16.20 น./ ป.5 เลิกเวลา 16.25 น./ ป.6 เลิกเวลา 
16.30 น.) ครูใหนักเรียนกลับบานทีละช้ันเรียน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
นักเรียนท่ีผูปกครองมารับ ใหรอท่ีศาลาพักผูปกครองและศูนยอาหาร สวนกลุมนักเรียนท่ีกลับ
ดวยรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน ใหรอท่ีอาคารอเนกประสงค 1  
 

นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 เดินออกไดทางประตูเล็ก ต้ังแตเวลา 15.30 น. 
 
2. ขอปฏิบัติตนของนักเรียนเม่ืออยูในบริเวณโรงเรียน 

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 หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูกโดยไมจำเปน และเมื่อเลิกเรียน 
กลับถึงบานตองรีบอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนเส้ือผาใหม 

2.7 สังเกตตนเอง เมื่อรูสึกมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส 
ตองรีบแจงคุณครูหรือผูปกครองเพื่อไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19  หรือ 
กลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุข อยางเครงครัด 

2.8 สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน 
2.9 ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด ครบ 5 หมู และควรรับประทาน 

อาหารเชาจากบานหรือใหผูปกครองจัดเตรียมมาจากบาน ออกกำลังกายเปนประจำทุกวัน 
2.10 ชวยกันดูแลความสะอาดในหองเรียนโดยเฉพาะบริเวณโตะเรียน ลูกบิดประตู มีการทำความ 

สะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาดเปนประจำ 
2.11 กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการปรึกษา 

คุณครูถามีปญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีจำเปนตองเรียนออนไลนควรมีการทบทวนและ 
ทำแบบฝกหัดหรืองานท่ีไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 
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2.12 หลีกเล่ียงการลอเลียนเพื่อนท่ีปวยหรืออาการไมสบายของเพื่อน เนื่องจากจะกอใหเกิดความ 
หวาดกลัวมากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบงแยกกันในหมูนักเรียน แตควร
ชวยเหลือเมื่อเพื่อนขาดเรียนทำงานสงคุณครูไมทัน หรือแนะนำทบทวนบทเรียนใหเพื่อน 

2.13 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรยีน 
2.13.1 นักเรียนทุกคนตองนำชอนสอมและแกวนำ้สวนตัวมาเองในการรับประทาน 
อาหารกลางวัน 
2.13.2 โรงเรียนกำหนดใหเหล่ือมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ดังนี้ 

- ช้ัน ป.1 – ป.3  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.50 - 13.00 น.  
           - ช้ัน ป.4 – ป.6  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.00 - 12.10 น. 

- ช้ัน ม.1 – ม.3  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.  
   - ช้ัน ม.4 – ม.6  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.10 - 12.10 น.  

2.13.3 นักเรียน ช้ัน ป.1-ป.3 รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีหองเรียน (อาคารเรียนประถม) 
พนักงานจัดเตรียมอาหารใหช้ันละ 1 จุด ดังนี้ 

- อาคารเรียนประถม ช้ัน 1 ต้ังอาหารท่ีหนาหอง ป.1/3 สำหรับนักเรียน ช้ัน ป.1/1 ถึง ป.2/2   
- อาคารเรียนประถม ช้ัน 2 ต้ังอาหารท่ีหนาหอง ป.3/2 สำหรับนักเรียน ช้ัน ป.2/3 ถึง ป.3/4  
ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร นั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้นท่ีโตะเรียน เวนระยะหาง 
ระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย 
 

หมายเหตุ: ช้ัน ป.1-ป.3 จะมีคุณครูดูแลนักเรียนในหองเรียนตลอดท้ังวัน 
 

2.13.4 นักเรียน ช้ัน ป.4-ป.6 รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีโรงอาหารประถม (อาคารอเนก 
ประสงค 1) จับกลุมยอยแบบ Small Bubble กลุมละ 4-5 คนเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร 
กลางวัน ครูจะนำนักเรียนเดินไปโรงอาหารทีละหองเรียน ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร ดังนี้ 

- ช้ัน ป.4 รับอาหารท่ีหนาประตู 1  
- ช้ัน ป.5  รับอาหารท่ีหนาประตู 2 
- ช้ัน ป.6  รับอาหารท่ีหนาประตู 3 

นักเรียนนัง่รับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 
เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย 
 

2.13.5 นักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6 รับประทานอาหารท่ีโรงอาหารมัธยม (ช้ัน 1 หอประชุมศุขศรี
สมร) ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร นั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวน
ระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย 
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2.14 การใชงานสนามเด็กเลน โรงเรียนกำหนดใหเฉพาะนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4 เทานั้น ท่ีสามารถ 
เขาเลนเครื่องเลนได เพื่อปองกันและลดความเส่ียง ลดความแออัด และความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนจะ
ดำเนินการ ดังนี้ 

- โรงเรียนจัดครูเวรประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนท่ีเขาเลนเครื่องเลนตลอดเวลา 
- โรงเรียนใหพนักงานทำความสะอาดดวยการฉีดน้ำยาฆาเช้ือ เพื่อทำความสะอาด 
เครื่องเลนท้ังเชาและกลางวัน หลังจากท่ีนักเรียนเลิกใชสนามเด็กเลนแลว (ตอนเย็นไม
อนุญาตใหนักเรียนเขาเลน) 
- โรงเรียนกำหนดแนวเขตในการดูแลนักเรียนดวยการกั้นเชือกลอมรอบเครื่องเลนใหมี 
ทางเขา-ออกทางเดียวกัน 
- กำหนดเวลาในการใชงานสนามเด็กเลน 

นักเรียนช้ัน 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 

นักเรียนช้ัน ป.4 อนุญาตใหเลนวันละ 1 หองสลับกัน กอนและหลังเลนเครื่องเลน 
ใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง นักเรียนเขาเลนเครื่องเลนไดเวลา 
11.00 – 11.50 น. (เวลาพักกลางวันนักเรียน ป.4 ) 
 

3. ขอปฏิบัติของผูปกครองและนักเรียนฝายประจำ 
  ฝายประจำขอความรวมมือผูปกครองทุกทานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือโควิด-19 อยางเครงครัด 
 

3.1 การเตรียมตัวของนักเรียนประจำกอนเขาเรือนนอน 
3.1.1 นักเรียนประจำทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK ไมเกิน 48 ช่ัวโมง 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 
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3) ชอน สอม แกวน้ำ อยางนอย 1 ชุด 
3.1.5 อนุญาตใหนักเรียนประจำช้ัน ม.4-6 ท่ีมีบัตรออกพิเศษไปเรียนนอกโรงเรียน 
ไดตามเวลาท่ีกำหนด 

 

3.2 ขอปฏิบัติตนของนักเรียนประจำเม่ืออยูในเรือนนอน 
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 และเช็คช่ือ 
นักเรียน 
3.2.4 เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัด 
อุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นหอประชุมสวดมนตเย็น ในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี โดยใหนักเรียนนั่งเวนระยะหางและสวมหนากากตลอดเวลา 
3.2.5 นักเรียนประจำตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ท่ีออกจาก
เรือนนอนและเขาเรือนนอน และตองสวมหนากากตลอดเวลา 
 

3.3 ขอปฏิบัติในการเยี่ยม และรับ-สงนักเรียนประจำ 
 

  3.3.1 การเยี่ยมนักเรียนประจำ 
 

  การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณโควิด-19 
- ผูปกครองติดตอท่ี รปภ. ใหประสานกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจงนักเรียน 
(นักเรียนรายงานตัวกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรท้ังกอนพบและหลังพบผูปกครอง) และ
ผูปกครองติดตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร รอพบนักเรียนท่ีศาลาพักผูปกครอง 
 

การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณปกติ 
- ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักเรียนประจำไดทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น. 
- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึง่ทางโรงเรียนออกให จะใชบัตร
ของผูอื่นหรือบัตรชนิดอื่นแทนไมได  ผูไมมีบัตรไมมีสิทธิเย่ียม ถามีการเปล่ียนแปลง
ทางโรงเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบเปนกรณีพิเศษ 
- ผูปกครองจะพบนักเรียนไดในสถานท่ีโรงเรียนจัดไวเทานั้น 
- ผูปกครองจะตองติดตอกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร และใหครูเรียกนักเรียนออกมาพบ 
หามผูปกครองพบนักเรียนโดยไมผานครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร 
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3.3.2 การรับนักเรียนประจำออกนอกโรงเรียน 
ฝายประจำกำหนดใหผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้น ท่ีสามารถมารับนักเรียน 

ประจำออกนอกโรงเรียนได 
 

การรับนักเรียนในสถานการณโควิด-19 
- วันท่ีฝายประจำกำหนดใหรับกลับบาน (เดือนละ 1 ครั้ง) : ผูปกครองติดตอท่ี รปภ.  
เพื่อแจงวาจะเขาไปรับนักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจง
นักเรียน (นักเรียนรอผูปกครองท่ีอเนกประสงค 2 รายงานตัวกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร) และ
ผูปกครองยื่นบัตร รอรับนักเรียนท่ีอเนกประสงค 1 
 

- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน) : ผูปกครองติดตอท่ี รปภ. เพื่อแจงวาจะเขาไปรับ 
นักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจงนักเรียน (นักเรียนรายงานตัว
กับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร) และผูปกครองยื่นบัตร ลงช่ือ รอรับนักเรียนท่ีศาลาพักผูปกครอง 
การรับนักเรียนในสถานการณปกติ 
- การรับนักเรียน รับไดทุกวันศุกร หรือวันกอนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30-18.00 น. 
รับไดเฉพาะผูมีบัตร 
- นักเรียนท่ีตองเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสารเปนกรณีพิเศษจะรับไดเย็นวันเสาร หรือ 
หลังจากเลิกเรียนแลว 
- การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกลาว จะรับไดเมื่อมีเหตุผลสมควร เชน กรณีฉุกเฉิน 
ตาง ๆ เทานั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายใหมารับ 
- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร และลง
ช่ือในสมุดรับนักเรียนทุกครั้ง สวนบัตรจะตองมอบใหไวกับครู 
- ทางโรงเรียนจะไมอนญุาตใหรับแทนกันไมวากรณีใด ๆ ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตร-
หลานของทาน 
- ในกรณีท่ีตองมารับระหวางเวลาเรียนจะตองมีจดหมายลาสงมาลวงหนา ถึงครูหัวหนาฝาย
ประจำและครูท่ีปรึกษา 
 

  3.3.3 การสงนักเรียนประจำกลับเขาโรงเรียน 
 

ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนประจำทุกคนเขาเรือนนอนวันจันทรที่ 3 มกราคม 2565  
เวลา 14.00 - 18.00 น.  และจำกัดจำนวนผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้นท่ีสามารถมาสง
นักเรียนประจำเขาเรือนนอนได 
 

การสงนักเรียนในสถานการณโควิด-19 
- วันท่ีฝายประจำกำหนดใหนักเรียนกลับท้ังหมด (เดือนละ 1 ครั้ง) : นักเรียนเขาเรือนนอน 
ไดต้ังแตเวลา 14.00-18.00 น. พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ท่ีครูท่ีปฏิบัติ
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หนาท่ีเวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิลงช่ือสงนักเรียน และรับบัตรคืน 
- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน):นักเรียนเขาเรือนนอนไดต้ังแตเวลา 07.00-18.00 น.  
พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ท่ีครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิ  
ลงช่ือสงนักเรียน และรับบัตรคืน 
 

การสงนักเรียนในสถานการณปกติ 
- ผูปกครองจะตองมาสงนักเรียนดวยตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูแทนมาสงก็ได แตจะตอง 
ลงช่ือสงในสมุดรับ-สง ทุกครั้ง พรอมท้ังนำตัวนักเรียนไปมอบตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร พรอม
ท้ังรับบัตรคืนกลับไปใหถูกตอง 
- ระเบียบการสงจะตองสงนักเรียนกลับเขาโรงเรียนกอนวนัเปดเรียน  1 วัน ในเวลาไมเกิน 
18.30 น. (ถาเกินถือวาละเลยตอระเบียบวินัย) 
- หากนักเรียนเจ็บปวยหรือมีเหตุผลจำเปนไมสามารถมาสงกลับไดตามกำหนด ผูปกครองจะ 
ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา และจะตองนำใบลาสงพรอมตัวนักเรียน ในกรณีท่ี 
เจ็บปวยเกิน  3 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยนำมาแสดงดวย 
- ทางโรงเรียนกำหนดใหนักเรียนกลับบานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะไดไปพบปะ และทำ
กจิกรรมรวมกับครอบครัว 

หมายเหตุ :  ฝายประจำไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นเรือนนอน 
 

แผนผังการเยี่ยม และรับ-สง นักเรียนประจำ 
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สวนท่ี 3 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 
การจัดการเร ียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโคว ิด -19 โรงเร ียน 

เขมะสิริอนุสสรณจัดการเรียนการสอนเปน 2 รูปแบบ คือ การเรียนที่โรงเรียน (Onsite) การเรียนแบบ 
ออนไลน (Online) 

โรงเรียนเขมะสิร ิอนุสสรณกำหนดเปดภาคเรียนที ่ 2/2564 วันที ่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัด 
การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน ใหแกนักเรียนทุกระดับช้ัน  

 

- นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 เรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
- นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 เรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบาน วันท่ี 1-12 พฤศจิกายน 2564 และ
โรงเรียนไดประกาศเปดเรียนท่ีโรงเรียน (On-site) วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 โดยนักเรียน 
สามารถเลือกเรียนแบบออนไลน (Online) จากทางบานไดดวย 
 

 
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประถม 

1.1 กำหนดใหจัดการเรียนการสอน ช้ัน ป.1-ป.6 ในรูปแบบ On-site และ Online นักเรียน ช้ัน ป.1- 
ป.6 สามารถเลือกเรียน On-site หรือ Online ได โดยนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ทุกคนจะตองกรอกแบบฟอรมแจง 
ความประสงคเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online ผานลิงก : https://forms.gle/c2aDG1YEjQAo4kZdA 
สงภายในวันอาทิตยท่ี 26 ธันวาคม 2564 เทานั้น (ถานักเรียนไมสงแบบฟอรมฯ ตามวันท่ีกำหนดโรงเรียนจะ 
ถือวานักเรียนแจงเรียน On-site) 

1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online โรงเรียนจะสอนตามตารางเรียนท่ีโรงเรียน 
คือ เรียนตามปกติในเวลา 7 ช่ัวโมง และเรียนเสริมเย็น 1 ช่ัวโมง รวมเปน 8 ช่ัวโมง 
 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยม 
 2.1 กำหนดใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site นักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6 เรียนท่ีโรงเรียน (On-
site) ต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม 2565 เปนตนไป (ไมมีการเรียนการสอนออนไลน) 
 2.2 นักเรียน ช้ัน ม.1- ม.6 ท่ีแจงความประสงคเรียนออนไลนจากทางบานไว ยังสามารถเรียนออนไลน 
ไดตามวันท่ีแจงความประสงคฯ จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 

3. การจัดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2564 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดทำการวัดและประเมินผลผานชองทางออนไลน และ

เพื่อใหการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึง
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ขอความรวมมือจากผูปกครองใหนักเรียนทุกระดับชั้น (ป.1-ม.6) มาสอบวัดและประเมินผลของภาคเรียนท่ี 
2/2564 ท่ีโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน จะตองมาสอบระหวางภาคเรียนที่ 2/2564 และสอบปลายป ท่ี
โรงเรียนเทานั้น (ตารางสอบจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง) 
 

กำหนดการสอบระหวางภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ป.1-ป.6 
 

ช้ัน 
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 
 

3.2 นักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6 ทุกคน จะตองมาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนท่ี 2/2564  
ท่ีโรงเรียนเทานั้น (ตารางสอบจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง) 

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1-ม.6 
 

ช้ัน 
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 
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สวนท่ี 4 
แผนเผชิญเหตุ 

 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 บริเวณกรุงเทพมหานครอยูในภาวะเส่ียง 

สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
          ดังนั้นเพื่อใหโรงเรียนสามารถในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัยจึงจัดเตรียม 
แผนเผชิญเหตุในกรณีท่ีพบวามีนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการเส่ียงติดโรคโควิด-19 จึงไดกำหนด 
มาตรการในการดูแลและแกไขสถานการณดังกลาวเพื่อระงับการแพรกระจายของเช้ือโควิด-19 ตามมาตรการ 
ของกรมอนามัย ดังนี ้

1. โรงเรียนจะดำเนินการตรวจโควิด-19 แกนักเรียนและบุคลากรทุกคนกอนเปดภาคเรียน 
2. มีกำหนดพื้นท่ีปลอดจากโควิด-19 โดยหามบุคคลภายนอกเขาในพื้นท่ีภายในของโรงเรียน 
อยางชัดเจน  โดยเฉพาะอาคารเรียน 
3. เมื่อมีการตรวจพบหรือรับแจงเหตุนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนติดเช้ือโควิด-19 โรงเรียนจะ 
ดำเนินการดังตอไปนี ้
 

3.1 ถาพบนักเรียนในหองเรียนมไีข ซึ่งอาจเปนกลุมเส่ียงครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวท่ี 
หองกักตัวที่โรงเรียนจัดไวที่หองพยาบาล 
3.2 ครูพยาบาลจะทำการตรวจคัดกรอง ATK แกนักเรียน ถาพบผลเปนบวกจะดำเนินการ 
ประสานกับผูปกครองและโรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่อนำสงนักเรียนไปกักตัวยังโรงพยาบาล 
หรือสถานท่ีโรงพยาบาลกำหนด 
3.3 ครูพยาบาลรวมกับครูประจำช้ันสอบสวนโรคและรายงานใหศูนยบริการสาธารณสุข 31 
เอิบ-จิต ทังสุบุตร และหนวยส่ิงแวดลอมเขตบางพลัดทราบ 
3.4 ครูประจำช้ันแจงผูบริหารเพื่อดำเนินการส่ังปดหองเรียนหองนัน้และใหนักเรียนกลุมเส่ียง 
(ใกลชิดกับนักเรียนท่ีปวย) พักรอดูอาการท่ีบานโดยเรียนออนไลนแทน (เฉพาะหองท่ีม ี
นักเรียนสงสัยวาติดโควิด-19) 
3.5 ใหนักเรียนท่ีอยูใกลหรือติดตอใกลชิดกับนักเรียนท่ีติดเช้ือโควิด-19 แยกตัวจากบุคคลอื่น 
พักอยูท่ีบานและรับการตรวจคัดกรอง ในวันท่ี 3 และ 7 หลังจากไดรับการยืนยันวาการตรวจ 
นักเรียนท่ีปวยจากโรงพยาบาลแจงการพบการติดเช้ือ 
3.6 พนักงานเขาทำความสะอาดหองเรียน เครื่องปรับอากาศและอุปกรณการเรียนภายใน 
หองเรียนดวยน้ำยาฆาเช้ือ    
3.7 งดการใชหองเรียนเปนเวลา 3 วันเปนอยางนอยโดยจัดหาหองเรียนใหนักเรียนท่ีเปนกลุม 
เส่ียงต่ำเรียน 
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3.8 ใหนักเรียนทุกคนท่ีกักตัวรายงานอาการแกครูประจำช้ันทราบ เพื่อสรุปสงงานพยาบาล 
ตอไป 
3.9 สวนนักเรียนประจำ เมื่อพบนักเรียนมีการติดเช้ือหรือเปนกลุมเส่ียงใหแยกมาพักในหอง 
กักตัวทีเ่ตรียมไว  สำหรับนักเรียนท่ีมีไขและสงสัยวาจะปวยใหดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK 
นักเรียนคนนัน้ถาผลเปนบวกใหประสานโรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่อนำสงโรงพยาบาล 
โดยระหวางรอใหกักตัวในหองพยาบาลประจำ (ใชสำหรับกักตัวผูปวย) สวนนักเรียนกลุมเส่ียง 
ตองตรวจคัดกรอง ATK และกักตัวรอดูอาการภายใน 7 วัน ใหแยกในหองกักตัวที่ฝายประจำ 
เตรียมไว และนักเรียนกลุมนี้จะตองแยกตัวในการทำกิจกรรมตางๆ 
3.10 นักเรียนกลุมสังเกตอาการ  ตองพักและกักตัวในหองกักตัวจนครบระยะเวลาท่ีกำหนด  
มีการตรวจคัดกรอง ATK จำนวน 3 ครั้งในสัปดาหท่ีกักตัว 
3.11 ใหรับประทานอาหารแยกจากทุกคนเสมือนเปนผูปวยกักตัว งดติดตอกับบุคคลอื่น 
โดยตรง   
3.12 ใหพนักงานทำความสะอาดอาคารเรือนนอนและอุปกรณในเรือนนอนเมื่อมีการตรวจพบ 
นักเรียนติดเช้ือโควิด-19 
3.13 หองท่ีกักตัวนักเรียนหรือหองผูปวยเมื่อครบกำหนดใหดำเนินการทำความสะอาด 
ดวยน้ำยาฆาเช้ือ 
3.14 งานพยาบาลประสานและสรุปแนวทางในการปฏิบัติใหศูนยสาธารณสุขเขตทราบ 
 

4. ผูอำนวยการทำรายงานแจงตนสังกัด เลขาธิการสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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สวนท่ี 5 
บทบาทของทุกคนที่เก่ียวของกับโรงเรียน 

 
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด-19 ยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่อง เพื่อให 

โรงเรียนเขมะสิร ิอนุสสรณมีแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด -19 ทางโรงเรียน 
จึงกำหนดบทบาทของทุกคนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. บทบาทของนักเรียน 
นักเรียนเปนหัวใจสำคัญท่ีตองไดรับการดูแล และความคุมครองใหปลอดภัยอยางสูงสุด ดังนั้นนักเรียน 

จะตองปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ กระทรวงสาธารณสุข และ  
กระทรวงศึกษาธิการ อยางเครงครัด เริ่มตั้งแตการเดินทางออกจากบานมาเรียน ขณะอยูในโรงเรียน จนถึง  
การกลับบาน บทบาทของนักเรียน มีดังนี้ 

1.1 เตรียมความพรอมในเรื่อง อุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว และอื่นๆ ท่ีจำเปนสำหรับการเรียน 
ใหเรียบรอย 

1.2 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมได
กลิ่น ไมรู รส ใหรีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย  กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือ 
โควิด-19  หรือกลับจากพื้นที่เสี ่ยงและอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข  
อยางเครงครัด 

1.3 ปฏิบัต ิตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสร ิมของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด 

1.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19  และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  จาก
แหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

1.5 ขอคำปรึกษาจากครูผู สอนทันที เมื ่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณการเรียน เครื ่องใช 
สวนตัว หรือพบความผิดปกติของรางกายท่ีอาจเส่ียงตอการติดเช้ือโรคโควิด-19 
 
2. บทบาทของครูและบุคลากร 

ครูและบุคลากรเปนผูอยูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุดมีหนาท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนทุก
รูปแบบ จึงตองเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
นอกจากจะตองดูแลตนเองแลว ตองใหความสำคัญในดูแลนักเรียน โดยเฉพาะดานสุขอนามัยตามมาตรการ 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร มีดังนี้ 

2.1 ประสานกับผูปกครองนักเรียนผานระบบออนไลน (Online) เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ในการ
ปองกันการเฝาระวัง  การเตรียมตัวของนักเรียนใหพรอมกอนเปดเรียน 
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2.2 ประเมินความเส่ียงของตนเองผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ 
2.3 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมได

กลิ ่น ไมร ู รส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือ 
โควิด-19  หรือกลับจากพื้นที่เสี ่ยง และอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข  
อยางเครงครัด 

2.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื ้อโควิด-19 และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด -19  
จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

2.5 ชี้แจงขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธที่ทางโรงเรียนจัดไว และสื่ออื่นๆ ใหแกนักเรียน เพื่อเปนการ 
ปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การ
สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความ  
สะอาด หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมรวมกันจำนวนมาก 

2.6 ปฏิบัต ิตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด 

2.7 คอยดูแล สอดสองชวยเหลือนักเรียนในเรื ่องสุขอนามัยใหเปนไปตามมาตรการที่ กระทรวง 
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

2.8 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเส่ียง ตอการ
ติดโรคโควิด-19 และรายงานตอผูบริหาร 

2.9 สังเกตอารมณและความเครียดของตนเอง นักเรียน ในกรณีที่พบวาเกิดความเครียดในภาวะ  
วิกฤติที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใหรีบประสานงานกับครูหองทักษะชีวิต เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจเกี ่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น และนำกระบวนการการจัดการความเครียดที่เหมาะสมรวมกับ  
การฝกทักษะชีวิตท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 

2.10 ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ดวยการแกปญหา 
การเรียนรูใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค” 

2.11 กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียน และผูปกครองนักเรียนใหเปนไปตามมาตรการ 
ท่ีกำหนดและเปนปจจุบัน 
 
3. บทบาทของผูบริหาร  

ผูบริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนต้ังแตการวางแผน การกำหนด 
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียน 
การสอน การกำกับติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหา การประเมิน 
สถานการณ การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียนใหการตรวจสอบสถานการณ 
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การแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารปฏิบัติ มีดังนี้ 
3.1 จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร  ผูปกครอง

นักเรียน ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอน 

3.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในโรงเรียน 
3.3 แตงต้ังคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูเกี่ยวของ 
3.4 ประเมินความพรอมผาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการ 

ประเมินผล ผาน MOE Covid 
3.5 ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะท่ีมีการระบาดของ 

โรคติดเช้ือโควิด-19   
3.6 จัดใหมีการส่ือสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19  

เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครอง  
และคณะกรรมการโรงเรียน ผานชองทางส่ือ ไดแก Website: www.khemasiri.ac.th, Facebook : 
Khemasiri Memorial School, Line: กลุมของนักเรียนและครูท่ีปรึกษาแตละระดับช้ัน  
และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

3.7 สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับวัคซีนครบโดส ต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไป 
3.8 สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของโรงเรียนเขมะสิริ-

อนุสสรณและภาครัฐ 
3.9 สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียน ครูและบุคลากร และผูปกครองประเมินตนเองผาน Thai Save 

Thai (TST) ตามเกณฑจำแนกเขตพื้นท่ีการแพรระบาด 
3.10 ส่ือสารสรางความรูความเขาใจ เพื่อลดการรังเกียจทางสังคม กรณีพบวามีบุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียน หรือผูปกครองติดเช้ือโควิด-19 
3.11 กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเขาไปในโรงเรียนใหแก นักเรียน ครู 

บุคลากร และผูมาติดตอ และจัดใหมีพื้นท่ีแยกโรค อุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพิ่มชองทางการส่ือสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และเจาหนาท่ี 
สาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุมเส่ียงหรือสงสัย 

3.12 จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง 
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนออนไลน ส่ือ
ออนไลน การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห 

3.13 กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเส่ียงหรือผูปวยยืนยันเขามาในโรงเรียน 
ใหแจงงานพยาบาล พรอมประสานเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณา 
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ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการการปองกันตามระดับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19  
ของสถานศึกษา 

3.14 มีมาตรการใหนักเรียนบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เนนย้ำการนำอุปกรณสวนตัวมาใช 
3.15 ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการปองกันการ

แพรระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง 
3.16 กำกับ ติดตามใหมีการสรางขวัญกำลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site) และ

ท่ีเรียนแบบออนไลน (Online) 
 
4. บทบาทของผูปกครอง 

ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะมีหนาท่ีตองดูแลเอาใจใสนักเรียนในดาน
การเรียนแลว ผูปกครองยังตองดูแลตนเองและนักเรียนในดานสุขอนามัยและการปองกันความเส่ียงจากการ
แพรระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือโควิด-19 อยางเครงครัด ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญรวมกับครูเพื่อชวยนักเรียนท้ังในเรื่องการ
เรียนรู และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

4.1 ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 และสรางความรูความ
เขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเส่ียง จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

4.2 ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai 
(TST) อยางสม่ำเสมอ 

4.3 สังเกตอาการปวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก 
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ใหรีบพาไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลน กับคนอื่น 
ใหพักผอนอยูท่ีบานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือโควิด-19 หรือกลับจาก 
พื้นท่ีเส่ียงอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุข อยางเครงครัด 

4.4 จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา 
ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา เปนตน 

4.5 จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร หลังใช 
หองน้ำ หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยท่ีดี หลังเลนกับเพื่อน 
และเมื่อกลับมาถึงบานควรใหนักเรียนอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผาใหมทันที 

4.6 ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู 
เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ 

4.7 หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือโควิด-19 สถานท่ีแออัดท่ีมีการรวมกัน 
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. บทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ 
  5.1  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชวยเหลือ สนับสนุนดานการบริหารโรงเรียนภายใตสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัย 
ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ระหวาง
เปดภาคเรียนท้ังแบบมาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online) 
 

5.2 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
  คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ  ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การ
บริหารงานของโรงเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ส่ือสารและสรางความ 
เขาใจใหกับท้ังนักเรียน และผูปกครอง ใหเขาใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2564 
สรางขวัญและกำลังใจ ใหกับนักเรียน  ผูปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีชองทางการส่ือสาร 
ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

 

5.3 ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลพญาไท 3 
  ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลพญาไท 3 ใหคำแนะนำเกี่ยวกับ 
ขอควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณใหสอดคลอง 
ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

โรงพยาบาลพญาไทย 3 สนับสนุนทางการแพทยพรอมจัดระบบในการบริการตรวจคัดกรองความเส่ียง 
ใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อนักเรียน ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณมีความเส่ียงตอ 
การติดเช้ือโควิด-19 และมีชองทางการส่ือสารใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

 

5.4 หนวยงานที่เก่ียวของ 
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และชุมชนตางๆท่ีอยูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ส่ือสาร 
และประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับชุมชน ไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันตนเอง 
การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  และสนับสนุน ชวยแหลือโรงเรียนภายใตสถานการณ 
การแพรระบาด ของโรคติดเช้ือโควิด-19 
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สวนท่ี 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสำคัญท่ีจะตองดำเนินการใหเปนไปตามแนวทางการ 

เตรียมการเปดภาคเรียนท่ี 2/2564  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนจะเปน
ผูติดตามสถานการณและการปฏิบัติ ซึ่งจะทำการประเมินผลเปนประจำทุกเดือน ตามมาตรการและแนวทางท่ี
โรงเรียนไดกำหนดไว ดังนี ้

1. การนำแนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียนท่ี 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 ท้ัง 4 องคประกอบ  
4. การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเขมของสถานศึกษาระหวางการจัดการเรียนการสอน 
5. การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุท่ีกำหนดไว 
6. การรายงานขอมูลสารเทศท่ีสำคัญตอโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
 




