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สวนที่ 1
แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน

การเตรียมการกอนเปดเรียนมีความสำคัญอยางมาก การปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรคโควิ ด -19
ลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน และผูที่
เกี่ยวของทุกคนในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดดำเนินการเตรียมการ
กอนเปดภาคเรียนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การประเมินความพรอมกอนเปดเรียน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดทำการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus โดยผานการ
ประเมินทั้ง 44 ขอ ตามขั้นตอนการประเมินตนเอง ดวยเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ
Thai Stop Covid Plus ตัวยอ TSC+ เพื่อใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน ปการศึกษา 2565
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 ดานการประเมินความพรอมสูการปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณเตรียมการประเมินความ
พรอม 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 100 เปอรเซ็นต (ณ เดือนพฤศจิกายน
2564) นักเรียนไดรับการฉีดวัคซีนครบสองโดส รอยละ 99.62 (ณ เดือนเมษายน 2565) และ
ผูปกครองควรไดรับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
2) นักเรียนทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK ลวงหนา 1 วัน กอนวันแรกของการเปดเรียน และ
หลังจากนั้นใหตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย สงผลตรวจที่ครูประจำชั้น
3) ครู และบุคลากรทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK ลวงหนา 1 วัน กอนวันแรกของการเปด
เรียน และหลังจากนั้นใหตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย สงผลตรวจตามที่ฝายบุคคล
4) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
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2.4 ดานการดำเนินการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ระหวางภาคการศึกษา ดำเนินการดังนี้
2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site) ทุกระดับชั้น
2.4.2 จัดใหนักเรียน ครู และบุคลากร ที่อยูในพื้นที่ Safety Zone ประเมิน Thai Save Thai (TST)
อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นที่การระบาด
2.4.3 ใหนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับโรงเรียนตรวจคัดกรอง ATK เพื่อเฝา
ระวังการติดเชื้อโรคโควิด-19
2.4.4 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเขมขน ไดแก 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเขม
2.4.5 ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเขมสำหรบสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อยางเครงครัด
1) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการ
ติดตาม การประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
2) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
3) การดูแลดานการรับประทานอาหารของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนไดจัดเตรียม
ภาชนะใสอาหาร (ยกเวนชอนสอมทุกคนจัดเตรียมเอง) และอาหารที่ปรุงสุกใหมตามหลัก
โภชนาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
4) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อ
ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ไดแก การระบายอากาศภายในหองปรับอากาศทุก
2 ชั่วโมง เปนเวลา 15 นาที มีการทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการ
จัดการขยะ
5) จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19
หรือผลตรวจคัดกรอง ATK เปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด
6) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน โดย
หลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับโรงเรียน
7) จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
โดยใชบัตรแสดงตนสำหรับประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพื่อให
เกิดความปลอดภัยเมื่อเขา-ออก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
2.4.6 ประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ ที่อยูรอบรั้วโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมิน Thai Stop
Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting
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สวนที่ 2
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนเพื่อคัดกรองและปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)
การคัดกรองและปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และสราง
ความปลอดภัยใหแกทุกคน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอปฏิบัติของนักเรียนกอนเขาภายในโรงเรียน
1.1 การตรวจคัดกรอง ATK ใหปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 กอนวันแรกของการเปดเรียน ใหนักเรียนตรวจคัดกรอง ATK สงผลตรวจใหครูประจำชั้นทราบ
1.1.2 โรงเรียนประเมินสถานการณแลว จึงกำหนดใหนักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย
สงผลตรวจใหครูประจำชั้นทราบ
1.2 นักเรียนที่ปวย ไมสบาย มีไขใหหยุด ไมตองมาโรงเรียน
1.3 นักเรียน และผูปกครอง สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน
1.4 การสงนักเรียนเขาเรียน
- กอนเวลา 6.30 น. ผูปกครองสงนักเรียนไดที่ปากทางประตูใหญ นักเรียนเดินเขาโรงเรียนผานจุด
คัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
- เวลา 6.30-8.15 น. นักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูเล็ก และประตูใหญ โดยผานจุดคัดกรอง
อุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ที่ประตูทางเขาทั้ง 2 จุด
- ตั้งแตเวลา 8.15 น. เปนตนไปใหนักเรียนเดินเขาทางประตูใหญ ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย
และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
1.5 จุดคัดกรอง
1.5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล 1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว สแกนใบหนาเพื่อลงเวลาเขา ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิ
รางกาย โดยครูที่อยูเวรจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตเวลา 6.30 – 8.15 น.
หรือจนกวาประตูเล็กจะปด
1.5.2 ประตูใหญ จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล
1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว ถึงประตูเขาศูนยอาหารจนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย โดยครูที่อยูเวร
จุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตเวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกวาประตูจะปด
(นักเรียนที่เขาประตูใหญสแกนใบหนาลงเวลาเขา-ออกที่อเนกประสงค 1)
1.6 หากพบนักเรียนมีอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนที่มีผูปกครองมาดวยใหกลับบ าน
สวนนักเรียนที่ไมมีผูปกครองมาดวยใหรอผูปกครองมารับกลับบานบริเวณศาลาพักผูปกครอง โดยมีง าน
พยาบาลดูแลอยางใกลชิด
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1.7 การรับนักเรียนกลับบาน
- ผูปกครองที่มารับนักเรียนเดินเขาโรงเรียนทางประตูใหญ และเขาประตูศูนยอาหารไดตั้งแต เวลา
14.30 น. เปนตนไป ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และรอรับนักเรียนไดที่
บริเวณโดยรอบของศูนยอาหารเทานั้น
นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
- ผูปกครองนั่งรอรับนักเรียนไดที่บริเวณโดยรอบของศูนยอาหาร
- เวลา 15.30-17.00 ผูปกครองเพียง 1 ทาน ลงชื่อที่สมุดรับนักเรียน ที่ศูนยอาหาร
- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ชั้น ป.1- ป.3 ออกจากหองเรียน
เพื่อไปนั่งรอผูปกครองมารับกลับ ดังนี้
• ชั้น ป.1 นั่งเวนระยะหางเปนหองเรียน ที่หองอาหารครูมัธยม
• ชั้น ป.2-ป.3 นั่งเวนระยะหางเปนชั้น/หองเรียน ทีศ่ าลาพักนักเรียน
- เวลา 16.30-17.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดที่กำหนดกับครูเวรประจำวัน ที่ประตูทางเขา-ออก
ระหวางศูนยอาหารและศาลาพักนักเรียน ผูปกครองรับนักเรียนแลว เดินออกทางประตูเล็ก
- ตั้งแตเวลา 17.00-18.00น. ครูเวรประจำวันจะนำนักเรียนที่ผูปกครองยังไมมารับกลับไปสงใหอยูใน
ความดูแลของครูฝายประจำ ที่อาคารอเนกประสงค 1
- นักเรียนที่นั่งรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน พนักงานหญิงที่ทำหนาที่ประจำรถ ลงชื่อที่สมุดรับ
นักเรียน แลวนำนักเรียนขึ้นรถรับ-สงนักเรียนกลับบาน
แผนผังการรับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3
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นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูใหนักเรียนกลับบานทีละชั้นเรียน โดยแบงนักเรียน
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่ผูปกครองมารับ ใหรอที่ศูนยอาหาร สวนกลุมนักเรียนที่กลับดวยรถรับ-สง
นักเรียนของโรงเรียน ใหรอที่อาคารอเนกประสงค 1
นักเรียน ม.1-3 เลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.45 น.
นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เดินออกไดทางประตูเล็ก ตั้งแตเวลา 15.30น. (กรณีไมมเี รียนเสริมเย็น)
2. ขอปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยูใ นบริเวณโรงเรียน
2.1 เตรียมอุปกรณการเรียนสวนตัวใหพรอม ไมควรยืมอุปกรณของผูอื่น
2.2 เตรียมอุปกรณประจำตัว ไมใชรวมกับผูอื่น เชน ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟนผาเช็ดหนา หนากาก
ผาหรือหนากากอนามัย ผาสำหรับทำความสะอาดโตะเรียนและอุปกรณการเรียนสวนตัว
2.3 กระติกน้ำหรือขวดน้ำ ควรแยกเฉพาะของตนเอง ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะ ไมใหปะปนกับผูอื่น
2.4 เวลาเชา เมื่อเขาโรงเรียนตองรับการคัดกรอง ทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล และสแกนหนาดวย
โปรแกรม Student Care และตองสแกนหนาออกเมื่อเวลากลับบาน
2.5 เมื่ออยูในโรงเรียนตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ในเวลาทำกิจกรรม เวลาเรียน ชวงพัก
กลางวัน นั่งรับประทานอาหาร และหลังเลิกเรียน ระวังการสัมผัสกันระหวางเลนกับเพื่อน ตองเขาแถวโดย
รักษาระยะหางเวลาซื้อของ เขาหองน้ำ
2.6 หมั่นลางมือบอยๆ การลางมือควรลางดวยวิธี 7 ขั้นตอนอยางนอย 20 วินาที กอนรับประทานอาหาร หลัง
เขาหองน้ำ หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูกโดยไมจำเปน และเมื่อเลิกเรียนกลับถึงบานตองรีบ
อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหม
2.7 สังเกตตนเอง เมื่อรูสึกมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ตองรีบ
แจงคุณครูหรือผูปกครองเพื่อไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19 หรือกลับมาจากพื้นที่
เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด
2.8 สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน
2.9 ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด ครบ 5 หมู และควรรับประทานอาหารเชา
จากบานหรือใหผูปกครองจัดเตรียมมาจากบาน ออกกำลังกายเปนประจำทุกวัน
2.10 ชวยกันดูแลความสะอาดในหองเรียนโดยเฉพาะบริเวณโตะเรียน ลูกบิดประตู มีการทำความสะอาดดวย
น้ำยาทำความสะอาดเปนประจำ
2.11 กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการปรึกษาคุณครูถามี
ปญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่จำเปนตองเรียนออนไลนควรมีการทบทวนและทำแบบฝกหัดหรืองานที่
ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย
2.12 หลีกเลี่ยงการลอเลียนเพื่อนที่ปวยหรืออาการไมสบายของเพื่อน เนื่องจากจะกอใหเกิดความหวาดกลัว
มากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบงแยกกันในหมูนักเรียน แตควรชวยเหลือเมื่อ
เพื่อนขาดเรียนทำงานสงคุณครูไมทัน หรือแนะนำทบทวนบทเรียนใหเพื่อน
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2.13 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
2.13.1 นักเรียนทุกคนตองนำชอนสอมและแกวน้ำสวนตัวมาเองในการรับประทานอาหารกลางวัน
2.13.2 โรงเรียนกำหนดใหเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ดังนี้
- ชั้น ป.1 – ป.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.50 - 12.40 น.
- ชั้น ป.4 – ป.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.20 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.6 รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหารประถม (อาคารอเนกประสงค1)
จับกลุมยอยแบบ Small Bubble กลุมละ 4-5 คนเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ครูจะนำ
นักเรียนเดินไปโรงอาหารทีละหองเรียน ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร ดังนี้
- ชั้น ป.3 , ป.4 รับอาหารที่หนาประตู 1
- ชั้น ป.2 , ป.5 รับอาหารที่หนาประตู 2
- ชั้น ป.1 , ป.6 รับอาหารที่หนาประตู 3
เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมตน 11.50-12.40 น.
เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมปลาย 11.30-12.20 น.
นักเรียนนัง่ รับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร
โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย
2.13.4 นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 รับประทานอาหารที่โรงอาหารมัธยม (ชั้น 1 หอประชุมศุขศรีสมร)
ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปน
ผูดูแลความเรียบรอย
2.14 การใชงานสนามเด็กเลน โรงเรียนกำหนดใหเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 เทานั้น ที่สามารถเขาเลนเครื่อง
เลนได เพื่อปองกันและลดความเสี่ยง ลดความแออัด และความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้
- โรงเรียนจัดครูเวรประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนที่เขาเลนเครื่องเลนตลอดเวลา
- โรงเรียนใหพนักงานทำความสะอาดดวยการฉีดน้ำยาฆาเชื้อ เพื่อทำความสะอาดเครื่องเลนทั้งเชา
และกลางวัน หลังจากที่นักเรียนเลิกใชสนามเด็กเลนแลว (ตอนเย็นไมอนุญาตใหนักเรียนเขาเลน)
- โรงเรียนกำหนดแนวเขตในการดูแลนักเรียนดวยการกั้นเชือกลอมรอบเครื่องเลนใหมีทางเขา-ออก
ทางเดียวกัน
- กำหนดเวลาในการใชงานสนามเด็กเลน
นักเรียนชั้น ป.1-3 กอนและหลังเลนเครื่องเลนใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง
โดยนักเรียนเขาเลนไดครั้งละไมเกิน 15 คน ตอระยะเวลา 20 นาที เขาเลนไดในชวงเชา เวลา
07.00 – 08.00 น. และกลางวัน เวลา 12.00 -12.30 น.ของทุกวัน
นักเรียนชั้น ป.4 อนุญาตใหเลนวันละ 1 หองสลับกัน กอนและหลังเลนเครื่องเลนใหนักเรียน
ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง นักเรียนเขาเลนเครื่องเลนไดเวลา 11.30 – 12.20 น.
(เวลาพักกลางวันนักเรียน ป.4 )
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3. ขอปฏิบัติของผูปกครองและนักเรียนฝายประจำ
ฝายประจำขอความรวมมือผูปกครองทุกทานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 อยางเครงครัด
3.1 การเตรียมตัวของนักเรียนประจำกอนเขาเรือนนอน
3.1.1 นักเรียนประจำทุกคนตองตรวจ ATK ทุกครั้งที่เขาเรือนนอน ถายรูปและพิมพลงในกระดาษ
เพื่อนำมาสงเปนหลักฐานในวันเขาเรือนนอน
3.1.2 สำหรับนักเรียนประจำใหมตองตรวจสุขภาพ และแนบเอกสารใบรับรองแพทย (ไมเกิน 1 เดือน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.1.3 ถานักเรียนมีอาการเจ็บปวยไมวากรณีใดๆ ไมควรนำสงเขาเรือนนอน ใหนักเรียนพักรักษาตัวให
หายเปนปกติกอน จึงสงเขาเรือนนอน
3.1.4 นักเรียนตองมีของใชสวนตัว ไดแก
1) หนากากผาหรือหนากากอนามัย อยางนอย 1 กลอง
2) เจลแอลกอฮอล (ขนาดพกพา) ติดตัวไวตลอดเวลา
3) ชอน สอม แกวน้ำ อยางนอย 1 ชุด
3.1.5 อนุญาตใหนักเรียนประจำชั้น ม.4-6 ที่มีบัตรออกพิเศษไปเรียนนอกโรงเรียนไดตามเวลา
ที่กำหนด
3.2 ขอปฏิบัติตนของนักเรียนประจำเมื่ออยูในเรือนนอน
3.2.1 เวลา 7.00 น. - 7.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ลาง
มือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนรับประทานอาหารเชา
3.2.2 เวลา 17.00 น. - 17.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนรับประทานอาหารเย็น
3.2.3 เวลา 19.00 น. - 19.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สวมหนากากตลอดเวลากอนสวดมนต และเช็คชื่อนักเรียน
3.2.4 เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นหอประชุมสวดมนตเย็น ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยให
นักเรียนนัง่ เวนระยะหางและสวมหนากากตลอดเวลา
3.2.5 นักเรียนประจำตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ที่ออกจากเรือน
นอนและเขาเรือนนอน และตองสวมหนากากตลอดเวลา
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3.3 ขอปฏิบัติในการเยี่ยม และรับ-สงนักเรียนประจำ
3.3.1 การเยี่ยมนักเรียนประจำ
การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- ผูปกครองติดตอที่ รปภ. ใหประสานกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจงนักเรียน (นักเรียน
รายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทั้งกอนพบและหลังพบผูปกครอง) และผูปกครองติดตอครูที่
ปฏิบัติหนาที่เวร รอพบนักเรียนที่ศาลาพักผูปกครอง
การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณปกติ
- ผูปกครองสามารถเยีย่ มนักเรียนประจำไดทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น.
- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึง่ ทางโรงเรียนออกให จะใชบัตรของผูอื่นหรือ
บัตรชนิดอื่นแทนไมได ผูไมมีบัตรไมมีสิทธิเยี่ยม ถามีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจงให
ผูปกครองทราบเปนกรณีพิเศษ
- ผูปกครองจะพบนักเรียนไดในสถานที่โรงเรียนจัดไวเทานั้น
- ผูปกครองจะตองติดตอกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร และใหครูเรียกนักเรียนออกมาพบ หาม
ผูปกครองพบนักเรียนโดยไมผานครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร
3.3.2 การรับนักเรียนประจำออกนอกโรงเรียน
ฝายประจำกำหนดใหผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้น ที่สามารถมารับนักเรียนประจำออกนอก
โรงเรียนได
การรับนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- วันที่ฝายประจำกำหนดใหรับกลับบาน (เดือนละ 1 ครั้ง) : ผูปกครองติดตอที่ รปภ.
เพื่อแจงวาจะเขาไปรับนักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจงนักเรียน
(นักเรียนรอผูปกครองที่อเนกประสงค 2 รายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร) และผูปกครองยื่น
บัตร รอรับนักเรียนที่อเนกประสงค 1
- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน) : ผูปกครองติดตอที่ รปภ. เพื่อแจงวาจะเขาไปรับ
นักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรทราบ แจงนักเรียน
(นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร) และผูปกครองยื่นบัตร ลงชื่อ รอรับนักเรียนที่
ศาลาพักผูปกครอง
การรับนักเรียนในสถานการณปกติ
- การรับนักเรียน รับไดทุกวันศุกร หรือวันกอนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30-18.00 น.
รับไดเฉพาะผูมีบัตร
- นักเรียนที่ตองเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสารเปนกรณีพิเศษจะรับไดเย็นวันเสาร หรือ
หลังจากเลิกเรียนแลว
- การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกลาว จะรับไดเมื่อมีเหตุผลสมควร เชน กรณีฉุกเฉินตาง ๆ
เทานั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายใหมารับ
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- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร และลงชื่อใน
สมุดรับนักเรียนทุกครั้ง สวนบัตรจะตองมอบใหไวกับครู
- ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหรับแทนกันไมวากรณีใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตร-หลาน
ของทาน
- ในกรณีที่ตองมารับระหวางเวลาเรียนจะตองมีจดหมายลาสงมาลวงหนา ถึงครูหัวหนาฝาย
ประจำและครูที่ปรึกษา
3.3.3 การสงนักเรียนประจำกลับเขาโรงเรียน
ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนประจำทุกคนเขาเรือนนอนวันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
เวลา 8.00 - 17.00 น. และจำกัดจำนวนผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้นที่สามารถมาสงนักเรียน
ประจำเขาเรือนนอนได
การสงนักเรียนในสถานการณโควิด-19
- วันที่ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนกลับทั้งหมด (เดือนละ 1 ครั้ง) : นักเรียนเขาเรือนนอนได
ตั้งแตเวลา 14.00-18.00 น. พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ที่ครูที่ปฏิบัติหนาที่
เวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิลงชื่อสงนักเรียน และรับบัตรคืน
- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน):นักเรียนเขาเรือนนอนไดตั้งแตเวลา 6.00-18.00 น.
พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ที่ครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิ
ลงชื่อสงนักเรียน และรับบัตรคืน
การสงนักเรียนในสถานการณปกติ
- ผูปกครองจะตองมาสงนักเรียนดวยตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูแทนมาสงก็ได แตจะตองลงชื่อ
สงในสมุดรับ-สง ทุกครั้ง พรอมทั้งนำตัวนักเรียนไปมอบตอครูที่ปฏิบัติหนาที่เวร พรอมทั้งรับบัตร
คืนกลับไปใหถูกตอง
- ระเบียบการสงนักเรียนกลับเขาโรงเรียน ผูปกครองจะตองสงกอนวันเปดเรียน 1 วัน ในเวลา
ไมเกิน 18.00 น. (ถาเกินถือวาละเลยตอระเบียบวินัย)
- หากนักเรียนเจ็บปวยหรือมีเหตุผลจำเปนไมสามารถมาสงกลับไดตามกำหนด ผูปกครองจะตอง
แจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา และจะตองนำใบลาสงพรอมตัวนักเรียน ในกรณีที่เจ็บปวยเกิน
3 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยนำมาแสดงดวย
- ทางโรงเรียนกำหนดใหนักเรียนกลับบานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะไดไปพบปะ และทำกิจกรรม
รวมกับครอบครัว
หมายเหตุ : ฝายประจำไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นเรือนนอน
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แผนผังการเยี่ยม และรับ-สง นักเรียนประจำ
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สวนที่ 3
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยให
สถานศึกษาทุกระดับสามารถใชอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณกำหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนทุกระดับชั้น
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 เรียนตามตารางสอน 6 ชั่วโมง/วัน และเรียนเสริมเย็น 1 ชั่วโมง
รวมเปน 7 ชั่วโมง
1.2 หองเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มีชั้นละ 3 หองเรียน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เรียนตามตารางสอน 7 ชั่วโมง/วัน และเรียนเสริมเย็น 1 ชั่วโมง
รวม 8 ชั่วโมง
2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 มีชั้นละ 4 หองเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี 5 หองเรียน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 เรียนตามตารางสอน 7 ชั่วโมง/วัน
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 มีชั้นละ 4 หองเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี 5 หองเรียน
3.3 หองเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกิน 30 คน จัดแบงนักเรียนออกเปน 2 หองเรียน ไดแก ม.5/1 ม.5/4 ม.6/2
ม.6/4 และ ม.6/5 เพื่อใหมีพื้นที่ในการเวนระยะหางในหองเรียน โดยสามารถใช Ipad Tablet Notebook
ประกอบการเรียนได
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
4.1 การเรียนในหองเรียน มีการจัดระยะหางระหวางนักเรียนในหองไมนอยกวา 1 เมตร
4.2 ครูและนักเรียนคาดหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในหองเรียน ถานักเรียนมีโรค
ประจำตัวและคาดหนากากเปนเวลานานแลว หายใจไมคอยสะดวก นักเรียนสามารถขออนุญาตคุณครูออกมา
พักนอกหองเรียนไดเปนการชั่วคราวและกลับเขาหองเรียน
4.3 การจัดกิจกรรมกลุมใหทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุม
การจัดกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble เพื่อใหเปนการลดความเสี่ยงในการทำกิจกรรมตาง ๆ ของ
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นักเรียน เปนการปองกันความเสี่ยงของนักเรียนทุกคนและสะดวกตอการสอบสวนโรค กรณีพบผูติดเชื้อจะเปน
การจำกัดผูสัมผัสเสี่ยงใหอยูในวงจำกัดได
4.4 การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการอาหาร
หองศิลปะ หองดนตรีไทย หองดนตรีสากล หองตัดเย็บ หองเรียนรวม รวมถึงการสอนพลศึกษา ใหใชการจัด
กลุมตามกลุม Small Bubble เดิมของนักเรียนที่ไดจัดไวแลวในขอ 3
4.5 จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือในหองเรียน และหองปฏิบัติกิจรรมตาง ๆ ทุกหอง
4.6 อุปกรณที่ใชในการเรียน หลังใชแลวตองมีการทำความสะอาดดวยทุกครั้ง โดยเฉพาะวิชาที่มีอุปกรณตองใช
รวมกัน ตองทำความสะอาดกอนสงตอใหนักเรียนตางกลุมใช ถามีอุปกรณเพียงพอใหแยกอุปกรณขณะเรียน
โดยเด็ดขาดและเมื่อเรียนเสร็จแลวใหทำความสะอาดกอนเก็บเพื่อใชชั่วโมงตอไป
4.7 งดกิจกรรมที่ตองมีการสัมผัสใกลชิดกัน เชน การจับมือกันเปนวงกลม การแตะตัวกัน
4.8 การสอนพลศึกษา จัดใหมีแอลกอฮอลสำหรับนักเรียนใชทำความสะอาดอุปกรณกีฬากอน-หลังการเลนทุก
ครั้ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการแขงขันเปนทีม
4.9 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ใหจัดกิจกรรมการสอนเปนหองเฉพาะหองของตน ไมมกี ารรวมกลุมกัน
5. การสอบ
จัดสอบที่โรงเรียนทุกระดับชั้น โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้
5.1 ระดับประถมศึกษา
วันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2565 สอบระหวางภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 20 - 23 กันยายน 2565 สอบกลางป
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565 สอบระหวางภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ 2566 สอบปลายป
5.2 ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 19-23 กันยายน 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 23-29 ธันวาคม 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2566
ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2566 ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2566 ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
5.3 แนวปฏิบัติการสอบ
5.3.1 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ประตูใหญ เดินขึ้นหองสอบ และใหอยู
เฉพาะหองสอบของตน หามไมใหนักเรียนรวมกลุมกันกับหองสอบหองอื่นๆ โดยจะมีคุณครูเวร
ประจำวันและคุณครูคุมสอบชวยกันดูแลนักเรียน
5.3.2 เมื่อเลิกสอบใหนักเรียนกลับบานหรือกลับเรือนนอน อาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผาใหเรียบรอย
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5.3.3 กรณีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดอยูในขณะจัดสอบ นักเรียนที่กักตัวเนื่องจากเปนกลุมเสี่ยง
นักเรียนที่เจ็บปวยไมสบายมากไมสามารถเขาสอบได อนุญาตใหนักเรียนมาสอบภายหลัง โดยตองมี
หลักฐานที่เปนทางการมายืนยันใหคุณครูประจำชั้นทราบ และนัดวันสอบเมื่อนักเรียนหายปวยแลว
5.3.4 กรณีนักเรียนคัดกรองอุณหภูมิที่ประตูทางเขา ถาพบวามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
จะติดตอผูปกครองใหมารับกลับบาน
5.3.5 กรณีที่พบวานักเรียนมีอาการไอ ระคายคอ เจ็บคอ หรืออาการอื่น ๆ ที่สุมเสี่ยงกับการไดรับเชื้อ
โควิด จะแยกตัวนักเรียนออกจากหองสอบ ไปที่หองกักตัว และจะไดรับการประเมินอาการจากคุณครู
หองพยาบาลหรือคัดกรองดวย ATK อีกครั้ง เพื่อที่จะประเมินอาการวาสามารถเขาหองสอบตอได
หรือใหผูปกครองมารับกลับบาน
5.3.6 การมารับนักเรียนกลับบานใหผูปกครองมารับกลับภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ไดรับแจง หรือถา
นักเรียนมีอาการไมสบายมากจะนำนักเรียนสงโรงพยาบาล และผูปกครองมารับที่โรงพยาบาล
6. การจัดการเรียนการสอนตามแผนเผชิญเหตุ
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีขอความสวนหนึ่งกลาววา นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19
ใหกักตัว 10 วัน ถาหายจากการติดเชื้อแลว จึงสามารถมาโรงเรียนได ถายังมีอาการอยูใหกักตัวตอจนกวา
จะหาย
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักเรียนที่กักตัว โดยใชหองเรียนออนไลน Google
Classroom
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3
การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 จะใช Google Classroom ดวยการเรียนจากคลิปวิดีโอ
การสอนของครู เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแลว นักเรียนและคุณครูสามารถพิมพพูดคุยสนทนา สอบถามความรู
เนื้อหาเพิ่มเติมกับคุณครูในชั่วโมงนั้นๆ ใน Classroom และหลังจากการสอนดวยคลิปวิดีโอแลว คุณครู
สามารถพูดคุยพบกับนักเรียนดวยระบบ Meet (การสอนสด) ได แตถาคุณครูมอบหมายงานในระบบ Meet
คุณครูจะพิมพเปนขอความลงในหองเรียนออนไลนเพื่อแจงนักเรียนทราบดวย
6.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 จะใช Google
Classroom ดวยการเรียนจากคลิปวิดีโอ หรือจะใช Meet สอนสดก็ไดในชั่วโมงนั้น ๆ ตามบริบทของคุณ
ครูผูสอนและธรรมชาติรายวิชา เนื่องจากนักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูดวยระบบการสอนออนไลน และ
นักเรียนสามารถสอบถามความรูเพิ่มเติมจากคุณครูผูสอนไดทุกชองทางการเรียนรู
ทั้งนี้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณปจจุบัน
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สวนที่ 4
แผนเผชิญเหตุ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย โรงเรียนจึงเตรียม
แผนเผชิญเหตุในกรณีที่พบวามีนักเรียน ครู บุคลากร หรือพนักงานในโรงเรียนมีอาการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได
กำหนดมาตรการในการดูแลและแกไขสถานการณดังกลาวเพื่อระงับการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 ตาม
มาตรการของกรมอนามัย ดังนี้
• นักเรียนทุกคนสงผลตรวจ ATK ใหครูประจำชั้นกอนเปดภาคเรียน และทุกวันอาทิตย
• คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตรวจ ATK กอนเปดภาคเรียน และทุกวันอาทิตย
• กำหนดพื้นที่ปลอดจากโควิด-19 โดยหามบุคคลภายนอกเขาพื้นที่ภายในของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารเรียน
เมื่อมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร และพนักงาน จะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. นักเรียนไป-กลับ
1.1 หากนักเรียนมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19 เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ
เจ็บคอ หรือไอ ใหนักเรียนแจงครูประจำชั้นทันที และครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวที่หองกักตัวที่โรงเรียนจัด
ไวที่หองพยาบาล หากไมพบครูประจำชั้นใหแจงครูประจำวิชาเพื่อประสานใหครูประจำชั้นทราบ หรือใหเพื่อน
ของนักเรียนชวยกันแจงใหครูประจำชั้นทราบ สวนตัวนักเรียนผูปวยใหไปที่หองพยาบาลทันที
1.2 ครูพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ใหนักเรียน หากติดตอผูปกครองไมไดภายใน 5
นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ใหนักเรียน
1.3 ถาพบผลเปนบวก
1.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหองกักตัวโดยเด็ดขาด
จนกวาผูปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะตองเดินทางไปโรงพยาบาล (ใหนักเรียนรอรถของ
โรงเรียนมารับที่หองพยาบาล)
1.3.2 หากผูปกครองไมสามารถมารับได ภายใน 2 ชั่วโมง ครูพยาบาลจะสงตัวนักเรียนไปที่
โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
1.3.3 ใหนักเรียนทำตามมาตรการปองกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกักตัวที่บานจนครบ
ระยะเวลา 10 วันหลังจากติดเชื้อ นักเรียนตองตรวจ ATK ในวันที่ 10 อีกครั้ง หากผลเปนลบ
สามารถมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 11 แตหากผลเปนบวกใหกักตัวตอจนกวาผลจะเปนลบ

คูมือ เปดเรียน ปการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

15

1.4 ถาพบผลเปนลบ
1.4.1 นักเรียนไป-กลับ สามารถนอนพักที่หองพยาบาลไดไมเกิน 2 ชั่วโมง
1.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหอง
พยาบาลจะเปนผูโทรศัพทแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนที่หองพยาบาลทันที แตถาผูปกครองไม
สามารถมารับนักเรียนได ภายใน 2 ชั่วโมง ครูหองพยาบาลจะแจงผูปกครองและสงตัวนักเรียนเขารับ
การวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลเจาพระยา หากเปนโรคที่ไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ทาง
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงตัวนักเรียนเขารับการรักษาและนอนพักที่โรงพยาบาลเจาพระยา และ
ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
1.4.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำชั้นใหนักเรียนกลับเขาหองเรียน
ไดตามปกติ
1.5 หากในหองเรียนนั้นพบนักเรียนติดเชื้อ จำนวน 1 – 2 ราย ใหจัดการเรียนการสอนตามปกติ ไมมีการปด
หองเรียน แตหากในวันที่ 3 พบนักเรียนติดเชื้อเพิ่มเปนรายที่ 3 ใหผูอำนวยการสั่งปดหองเรียนนั้น เปนเวลา
3 วัน (นับรวมวันหยุด) ใหนักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ Online ที่บาน เพื่อเฝาระวัง และนักเรียนที่
กักตัวสงผล ATK ในวันที่ 3 ใหครูประจำชั้น กอนวันเขาเรียน
1.6 หากนักเรียนที่เรียนรวมหองกับนักเรียนผูติดเชื้อ มีผลตรวจ ATK เปนลบ ครูประจำชั้นจะแจงใหสามารถ
กลับไปเรียนตามปกติไดในวันที่ 4 ตามการประกาศของผูอำนวยการโรงเรียน สำหรับผูที่ตรวจพบเชื้อใหกักตัว
10 วัน เรียนผานระบบ Online สงผล ATK ในวันที่ 10 หรือจนกวาผลตรวจ ATK จะเปนลบ จึงจะสามารถ
กลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในหองได
1.7 สำหรับนักเรียนที่อยูคนละหองกับผูติดเชื้อ ใหมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
1.8 ในกรณีนักเรียนที่นั่งรถตูรับ-สงนักเรียน พบผูติดเชื้อ ในรถที่นั่งมาดวย นักเรียนที่นั่งมาดวยสามารถมา
เรียนที่โรงเรียนไดตามปกติ แตตองทำการตรวจ ATK ในวันที่ 3 สงผลตรวจใหครูประจำชั้นทราบ (ในขณะนั่ง
บนรถรับ-สงนักเรียน นักเรียนจะสวมหนากากอนามัย และมีพนักงานดูแลนักเรียนตลอดเวลาการเดินทาง)
1.9 นักเรียนที่กักตัวและสงผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ของการกักตัวกับครูประจำชั้นแลว หากมีกำหนดใหสงผล
ตรวจอีกนักเรียนสามารถใชผลตรวจ ATK นั้นตอไดอีก 48 ชั่วโมง โดยที่ไมตองตรวจใหม
1.10 นักเรียนที่อยูระหวางการกักตัว ไมตองสงผล ATK ประจำวันอาทิตย ใหสงผล ATK ตามกำหนดการ
ตนเองเทานั้น
1.11 หากพบนักเรียนติดเชื้อระหวางทำการเรียนการสอน ฝายปกครองจะแจงงานอาคารสถานที่ใหมาทำ
ความสะอาดฆาเชื้อหองเรียนดังกลาวทันที และระหวางรอทำความสะอาด ใหคุณครูยายนักเรียนไปหองเรียน
หรือสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนไดเปนเวลา 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะกลับมาใชหองเรียนตามปกติ
1.12 หากนักเรียนพบบุคคลในครอบครัวเปนผูติดเชื้อ นักเรียนไมจำเปนตองหยุดเรียน

คูมือ เปดเรียน ปการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

16

2. นักเรียนประจำ
2.1 หากนักเรียนประจำมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19 เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ใหนักเรียนแจงครูประจำชั้นทันที และครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวที่หองกักตัวที่
โรงเรียนจัดไวที่หองพยาบาล หากไมเจอครูประจำชั้นใหแจงครูประจำวิชาเพื่อประสานใหครูประจำชั้นทราบ
หรือใหเพื่อนของนักเรียนประจำชวยกันแจงใหครูประจำชั้นครูทราบ สวนตัวนักเรียนผูปวยใหไปที่หองพยาบาล
ทันที หากนักเรียนอยูในชวงเวลาการดูแลของครูฝายประจำใหแจงครูฝายประจำทราบทันที
2.2 ครูพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ใหแกนักเรียนประจำ หากติดตอผูปกครอง
ไมไดภายใน 5 นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ใหแกนักเรียนประจำ
2.3 ถาพบผลเปนบวก
2.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหองกักตัวโดยเด็ดขาด ครู
พยาบาลติดตอครูหัวหนาฝายประจำ เพื่อใหแจงผูปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ชั่วโมง จนกวา
ผูปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะตองเดินทางไปโรงพยาบาล (ใหนักเรียนรอรถของโรงเรียนมา
รับที่หองพยาบาล)
2.3.2 ครูหัวหนาฝายประจำจะแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวที่บานของนักเรียน
(ในกรณีที่นักเรียนอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนที่บานอยูไกล หรืออยู
ตางจังหวัดครูหัวหนาฝายประจำแจงผูปกครอง และสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อให
อยูในความดูแลของแพทย หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และหากผูปกครองไมสะดวกมารับ
(กรณีที่อยูนอกเขตปริมณฑล หรืออยูตางจังหวัด) นักเรียนจะตองอยูกกั ตัวใน Quarantine Zone
ของโรงเรียนเทานั้น และทำตามมาตรการปองกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝายประจำ
ตรวจสอบอาการของนักเรียน และแจงผูปกครองของนักเรียนทุกวัน แตหากนักเรียนมีไขขึ้นสูง 39
องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของ
แพทย หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสง
โรงพยาบาล
2.3.3 นักเรียนจะตองกักตัวจนครบระยะเวลา 10 วัน นับจากผลตรวจพบเชื้อในวันแรก นักเรียนตอง
ตรวจ ATK ในวันที่ 10 ไมวาจะกักตัวที่บานหรือใน Quarantine Zone ของโรงเรียนก็ตาม หากผล
เปนลบ สามารถมาเรียนที่โรงเรียนไดในวันที่ 11 แตหากผลเปนบวกใหกักตัวตอจนกวาผล ATK
จะเปนลบ
2.4 ถาพบผลเปนลบ
2.4.1 นักเรียนประจำสามารถนอนพักได ไมเกิน 2 ชั่วโมง
2.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหอง
พยาบาลจะตองแจงหัวหนาครูฝายประจำใหรับนักเรียนกลับไปกักตัวที่ Quarantine Zone
และติดตอผูปกครอง เพื่อแจงใหผูปกครองทราบอาการของนักเรียน และครูฝายประจำจะตองสงตัว
นักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หากเปนโรคที่ไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมี
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ความรุนแรง ครูประจำแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนกลับบาน หากผูปกครองไมสามารถมารับ
นักเรียนกลับบานได ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงนักเรียนเขารับการรักษาและนอนพักที่
โรงพยาบาล ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสงโรงพยาบาล
2.4.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำชั้นใหนักเรียนกลับเขาไปเรียน
รวมไดตามปกติ
2.5 นักเรียนทุกคนที่กักตัวรายงานอาการแกครูประจำชั้นทุกวัน
2.6 หากในหองเรียนนั้นพบนักเรียนติดเชื้อ จำนวน 1 – 2 ราย ใหจัดการเรียนการสอนตามปกติ ไมมีการปด
หองเรียน แตหากในวันที่ 3 พบนักเรียนติดเชื้อเพิ่มเปนรายที่ 3 ใหผูอำนวยการสั่งปดหองเรียนนั้น เปนเวลา 3
วัน (นับรวมวันหยุด) ใหนักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ Online ที่เรือนนอน เพื่อเฝาระวัง และนักเรียน
ที่กักตัวสงผล ATK ในวันที่ 3 ใหครูประจำชั้น กอนวันเขาเรียน
2.7 หากนักเรียนรวมหองที่มีนักเรียนติดเชื้อผลตรวจเปนลบ ครูประจำชั้นจะแจงใหสามารถกลับไปเรียน
ตามปกติไดในวันที่ 4 ตามการประกาศของผูอำนวยการโรงเรียน และสำหรับผูที่ตรวจพบเชื้อใหเรียนผานระบบ
Online จนกวาผลตรวจ ATK จะเปนลบ และสามารถกลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในหองได
2.8 สำหรับนักเรียนที่อยูคนละหองกับผูติดเชื้อ ใหมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
2.9 เมื่อนักเรียนที่กักตัวและสงผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ของการกักตัวกับครูประจำชั้นแลว หากมีกำหนดให
สงผลตรวจอีกนักเรียนสามารถใชผลตรวจ ATK นั้นตอไดอีก 48 ชั่วโมง โดยที่ไมตองตรวจใหม
2.10 นักเรียนที่อยูระหวางการกักตัว ไมตองสงผล ATK ประจำวันอาทิตย ใหสงผล ATK ตามกำหนดการ
ตนเองเทานั้น
3. ครู
3.1 หากครูมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19 เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ
เจ็บคอ หรือไอ ใหครูตรวจดวยชุดตรวจ ATK ทันทีหากมีอยูกับตัว ถาไมมีอยูกับตัวใหไปตรวจที่หองพยาบาล
ทันที
3.1.1 ถาผลเปนลบ
3.1.1.1 ใหรับประทานยารักษาตามอาการ และนอนพักที่หองพยาบาล 1 ชั่วโมง
3.1.1.2 ถาอาการดีขึ้นใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ตามเดิม
3.1.1.3 แตถาอาการไมดีขึ้น หลังจากที่พักมา 1 ชั่วโมง ทำใหไมสามารถปฏิบัติงานได คุณครู
ตองกลับที่พักหรือบานทันที หามเดินไปในสถานที่ตางๆในโรงเรียน และไปพบแพทยเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุการปวยภายในวันนั้น โดยใหแจงการลาปวยตามปกติ
3.1.1.4 แจงผลการตรวจจากแพทยแกฝายบุคคลทันที ที่ทราบผล
3.1.2 ถาผลเปนบวก
3.1.2.1 ใหคุณครูออกนอกบริเวณโรงเรียนและกลับที่พักโดยเร็วที่สุด หามเดินไปในสถานที่
ตาง ๆ ในโรงเรียน และไมตองลงเวลาออก
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3.1.2.2 เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียนแลวแจงตอหัวหนาฝายปกครอง ใหทราบถึง ผลตรวจ
ATK และขอมูลของผูติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) ทั้งหมดที่อยูในโรงเรียนโดยเร็วที่สุด การ
แจงตอหัวหนาฝายปกครองในกรณีนี้ถือเปนการลาปวย และใหหัวหนาฝายปกครองลงบันทึก
การลา และแจงตอฝายบุคคล
3.1.2.3 เมื่อถึงที่พักแลวใหครูผูติดเชื้อทำตามมาตรการปองกัน COVID -19 ของกระทรวง
สาธารณสุขทันที และกักตัวจนครบระยะเวลา 10 วัน
3.2 เมื่อพบครูเปนผูติดเชื้อในวันที่เขาสอน จะไมมีการสั่งปดหองเรียนที่เขาไปสอนในวันนั้น แตใหคุณครูยาย
นักเรียนไปหองเรียนหรือสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนไดเปนเวลา 1 ชั่วโมง ฝายปกครองแจงงานอาคาร
สถานที่ใหเขามาทำความสะอาดฆาเชื้อ และหลังจากนั้นใหกลับมาใชหองเรียนตามปกติ
3.3 ครูทตี่ ิดเชื้อโควิด-19 หลังจากกักตัวครบระยะเวลาที่กำหนดแลว ใหตรวจ ATK ในวันที่ 10
3.4.1 หากผลเปนลบ ใหแจงหัวหนาฝายปกครองและฝายบุคคล เพื่อจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
3.4.2 หากผลเปนบวก ใหกักตัวตออีก 3 วัน ตรวจ ATK ในวันที่ 3 สงผลตรวจหัวหนาฝายปกครอง
และฝายบุคคล และจนกวาผลตรวจจะเปนลบจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
4. หนาที่ของครูเมื่อพบนักเรียนมีอาการคลาย COVID
4.1 คุณครูที่พบนักเรียนที่มีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19 เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ใหสงตัวไปหองพยาบาลทันที และแจงครูประจำชั้นใหทราบทันที
4.2 ครูประจำชั้นประสานงานกับครูหองพยาบาลอยางใกลชิด
4.3 เมื ่ อ นั กเรีย นถึง ห องพยาบาลแล ว ครู ห  อ งพยาบาลจะตรวจ ATK นั ก เรีย น เมื ่ อ ทราบผลตรวจ ATK
ใหดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
4.4 ถานักเรียนพบเชื้อโควิด-19 ที่บาน ใหสงผลตรวจ ATK ที่ครูประจำชั้น ครูประจำชั้นแจงตอหัวหนาฝาย
ปกครอง และหากมีนักเรียนติดเชื้อตั้งแต 3 คนขึ้นไป หัวหนาฝายปกครองแจงผูอำนวยการเพื่อขอทำการปด
หองเรียนดังกลาว ใหเรียน Online ที่บาน เพื่อใหนักเรียนหองนั้นทำการกักตัวตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
4.5 ถานักเรียนประจำพบเชื้อโควิด-19 ที่เรือนนอน ครูหัวหนาฝายประจำแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และแจง
ผูปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ชั่วโมง (หามนักเรียนออกจากหองกักตัวจนกวาผูปกครองจะมารับกลับ
หรือนักเรียนจะตองไปตรวจที่โรงพยาบาล) หากผูปกครองไมมารับตามเวลาที่กำหนด ครูหัวหนาฝายประจำจะ
สงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา และใหครูหัวหนาฝายประจำ แจงครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
5. ฝายบริหาร (ฝายปกครอง ฝายวิชาการ และผูอำนวยการ)
5.1 หากฝายปกครองไดรับแจงผลตรวจ ATK ที่เปนบวกของนักเรียนและครู ใหหัวหนาฝายปกครองสอบถาม
ขอมูลของผูติดเชื้อโควิด-19 (Timeline)
5.2 ฝายปกครองแจงผลตรวจ ATK และขอมูลของผูติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) กับฝายบุคคลเพื่อลงบันทึก
การลาปวยของครู
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5.3 หัวหนาฝายปกครองนำขอมูลนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) ไปปรึกษากับหัวหนาฝายวิชาการและ
ผูอำนวยการเพื่อพิจารณาปดหองเรียน
5.4 เมื่อสรุปผลไดแลว ใหผูอำนวยการประกาศปดหองเรียน และใหเริ่มการสอนแบบ Online 100% เปน
ระยะเวลา 3 วัน หัวหนาฝายปกครองจะตองแจงการปดหองแกครูประจำชั้นทราบดวย
5.5 ฝายวิชาการจัดตารางการสอน Online สำหรับหองที่ปดและประสานงานแกครูผูสอนหองเรียนดังกลาว
5.6 หัวหนาฝายปกครองแจงหัวหนางานอาคารใหทำความสะอาดและฆาเชื้อหองที่ถูกปด
5.7 ฝายปกครองรับรายงานจากครูประจำชั้นจากการติดตามผลตรวจ ATK ของนักเรียนที่กักตัวทุกคน วันที่ 3
เพื่อหารือกับผูอำนวยการพิจารณาประกาศเปดหองเรียนตามปกติในวันที่ 4 หากนักเรียนที่กักตัว
มีผลตรวจ ATK เปนลบ ผูอำนวยการจะทำการอนุมัติเปดหองเรียนดังกลาว โดยแจงผานหัวหนาฝายปกครอง
แตหากนักเรียนมีผลตรวจ ATK เปนบวก ครูประจำชั้นแจงนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ใหกักตัวตามมาตรการ
โควิด-19 และติดตามผล ในวันที่ 10 บันทึกอาการและรายงานหัวหนาฝายปกครองตอไป
5.8 หัวหนาฝายปกครองแจงใหครูประจำชั้นเตรียมตัวกลับมาเปดหองเรียนในวันที่ 4 หากไดรับการอนุมัติเปด
หองเรียนจากผูอำนวยการ และหัวหนาฝายวิชาการแจงครูรายวิชาทำการสอน 2 ระบบ On-site สำหรับ
นักเรียนที่ผลเปนลบ และ Online สำหรับนักเรียนผลเปนบวก
6. แนวทางปฏิบัติการเขาใชบริการหองพยาบาลสำหรับนักเรียน
6.1 หองพยาบาลจะเปดประตูใหบริการ เขา-ออก เพียงประตูเดียว คือประตูดานหลังที่ติดกับหองปฏิบัติการ
อาหารประถม
6.2 ครูหองพยาบาลวัดอุณหภูมินักเรียน กอนเขาหองพยาบาล
6.2.1 ถาอุณหภูมิ ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะปฏิบัติ ดังนี้
6.2.1.1 สอบถามอาการเบื้องตน และใหทานยารักษาตามอาการ
6.2.1.2 หากมีอาการเขาขายอาการของโรคโควิด 19 เชน ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไมไดกลิ่น ไม
รูรสชาติ ใหครูหองพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตตรวจ ATK ใหแกนักเรียน หากติดตอ
ไมไดภายใน 5 นาที ใหครูพยาบาลตรวจโดยทันที
นักเรียน ไป - กลับ
1) หากผล ATK เปนบวก ครูพยาบาลตองแยกนักเรียน เขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหอง
จนกวาผูปกครองจะมารับกลับ หากผูปกครองไมสามารถมารับได ภายใน 2 ชั่วโมง ครูพยาบาลจะสง ตัว
นักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา ใหนักเรียนรอรถของโรงเรียนมารับที่หองพยาบาล เดินทางไปโรงพยาบาล
เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย รายงานใหผูบริหารรับทราบ และ
รายงานขอมูลใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขศูนยที่ 31 และหนวยสิ่งแวดลอมเขตบางพลัดทราบ
2) หัวหนาฝายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานที่ใหทำความสะอาดหองเรียนที่มีนักเรียนปวย
3) หากผล ATK เปนลบ นักเรียนสามารถนอนพักที่หองพยาบาลไดไมเกิน 2 ชั่วโมง หากรับประทาน
ยาสามัญ ประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลจะเปนผูโทรศัพทแจง
ผูปกครองใหมารับนักเรียนที่หองพยาบาลทันที แตถาผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนได ภายใน 2 ชั่วโมง
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ครูหองพยาบาลจะแจงผูปกครองและสงตัวนักเรียนเขารับการวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลเจาพระยา หากเปนโรค
ที่ไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงตัวนักเรียนเขารับการรักษาและ
นอนพักที่โรงพยาบาลเจาพระยา และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
นักเรียนประจำ
1) หากผล ATK เปนบวก ครูพยาบาลตองแยกนักเรียน เขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหอง
ครูพยาบาลติดตอหัวหนาครูฝายประจำ
2) ครูฝายประจำจะแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวที่บานของนักเรียน (ในกรณีที่
นักเรียนอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนที่บานอยูไกล หรืออยูตางจัง หวัด ครูฝาย
ประจำแจงผูปกครอง และสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย หรือ
สถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด หากผูปกครองไมสะดวกมารับ (กรณีที่อยูนอกเขตปริมณฑลหรืออยูตางจังหวัด)
นักเรียนจะตองอยูกักตัวใน Quarantine Zone ของโรงเรียนเทานั้น และทำตามมาตรการปองกันโควิด -19
ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝายประจำตรวจสอบอาการของนักเรียนและแจงผูปกครองของนักเรียนทุกวัน แต
หากนักเรียนมีไขขึ้นสูง 39 องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยู
ในความดูแลของแพทย หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อ
นำสงโรงพยาบาล
3) หากผล ATK เปนลบ นักเรียนประจำสามารถนอนพักได ไมเกิน 2 ชั่วโมง หากรับประทานยา
สามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลจะตองแจงหัวหนาครูฝ าย
ประจำใหรับนักเรียนกลับไปกักตัวที่ Quarantine Zone และติดตอผูปกครอง เพื่อแจงใหผูปกครองทราบ
อาการของนักเรียน และครูฝายประจำจะตองสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หาก
เปนโรคที่ไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ครูประจำแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนกลับบาน หาก
ผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนกลับบานได ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงนักเรียนเขารับการรักษา
และนอนพักที่โรงพยาบาล ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสงโรงพยาบาล
6.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำชั้นใหนักเรียนกลับเขาหองเรียนไดตามปกติ
หรือหากตองไปพบแพทย ครูหองพยาบาลตองแจงครูประจำชั้นใหทราบ
7. แนวทางปฏิบัติการเขาใชบริการหองพยาบาลสำหรับครู บุคลากร และพนักงาน
หากครู บุคลากร และพนักงาน มีอาการเขาขายอาการของโรคโควิด 19 เชน มีไข 37.5 องศาเซลเซียส
ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไมไดกลิ่น ไมรับรูรสชาติ อยางใดอยางหนึ่ง ใหตรวจ ATK ทันทีหากมีอยูที่ตัว หากไมมีให
ไปตรวจที่หองพยาบาลทันที ครูหองพยาบาลจะทำการตรวจ ATK โดยการ Swab จมูก หองพยาบาลจะเปด
ประตูใหบริการเขา-ออก เพียงประตูเดียว คือประตูดานหลังที่ติดกับหองปฏิบัติการอาหารประถม เมื่อครูหอง
พยาบาลทราบผลตรวจแลวจะปฏิบัติ ดังนี้
7.1 หากผลตรวจ ATK เปนลบ
7.1.1 สอบถามอาการเบื้องตน
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7.1.2 ใหรับประทานยารักษาตามอาการ นอนพักดูอาการ 1 ชั่วโมง หากอาการดีขึ้น ให
กลับไปปฏิบัติหนาที่ตามเดิม หากอาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลแจงใหครู บุคลากร และ
พนักงานกลับที่พักทันที หามเดินไปในสถานที่ตางๆในโรงเรียน และไปพบแพทยเพื่อตรวจหา
สาเหตุการปวยภายในวันนั้น โดยใหแจงลาปวยตามปกติ
7.2 หากผลตรวจ ATK เปนบวก
7.2.1 ใหกลับที่พักทันที หามเดินไปในสถานที่ตางๆในโรงเรียน โดยไมตองลงเวลาออก
7.2.2 หัวหนาฝายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานที่ ใหทำความสะอาด หองเรียน/
หองทำงาน ที่มีครู บุคลากรและพนักงานผูปวยไปใชงาน
7.2.3 ครูหองพยาบาลติดตอกับครู บุคลากร และพนักงานที่มีการติดเชื้อ เพื่อสอบถาม
รายละเอียดการรักษา และติดตามอาการ เพื่อรายงานให ผูอำนวยการทราบ
7.2.4 รายงานขอมูลใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขศูนยที่ 31 และหนวยสิ่งแวดลอมเขตบางพลัด
ทราบ
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สวนที่ 5
บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น เพื่อใหโรงเรียนมีแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงกำหนด
บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเปนหัวใจสำคัญที่ตองไดรับการดูแล และความคุมครองใหปลอดภัยอยางสูงสุด ดังนั้นนักเรียน
จะตองปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ อยางเครงครัด เริ่มตั้งแตการเดินทางออกจากบานมาเรียน ขณะอยูในโรงเรียน จนถึงการ
กลับบาน บทบาทของนักเรียน มีดังนี้
1.1 เตรียมความพรอมในเรื่อง อุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว และอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการเรียนให
เรียบรอย
1.2 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น
ไมรูรส ใหรีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
1.3 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม ของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด
1.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิ ด-19 และติดตามข อมูล ขา วสารสถานการณก ารแพร ระบาดของโรคติด เชื ้อ โควิ ด -19 จาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได
1.5 ขอคำปรึกษาจากครูผูสอนทันที เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว หรือ
พบความผิดปกติของรางกายที่อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคโควิด-19
2. บทบาทของครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรเปนผูอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุดมีหนาที่สำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนทุก
รูปแบบ จึง ตองเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
นอกจากจะตองดูแลตนเองแลว ตองใหความสำคัญในดูแลนักเรียน โดยเฉพาะดานสุขอนามัยตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร มีดังนี้
2.1 ประสานกับผูปกครองนักเรียนผานระบบออนไลน (Online) เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ในการปองกัน
การเฝาระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนใหพรอมกอนเปดเรียน
2.2 ประเมินความเสี่ยงของตนเองผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ
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2.3 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรู
รส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยง และอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
2.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19จากแหลง ขอมูล
ที่เชื่อถือได
2.5 ชี้แจงขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธที่ทางโรงเรียนจัดไว และสื่ออื่นๆ ใหแกนักเรียน เพื่อเปนการปองกันและ
ลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากาก
ผาหรือหนากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการ
ทำกิจกรรมรวมกันจำนวนมาก
2.6 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม ของกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด
2.7 คอยดู แ ล สอดส อ งช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในเรื ่ อ งสุ ข อนามั ย ให เ ป น ไปตามมาตรการที ่ ก ระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.8 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเสี่ยง ตอการติดโรค
โควิด-19 และรายงานตอผูบริหาร
2.9 สังเกตอารมณและความเครียดของตนเอง นักเรียน ในกรณีที่พบวาเกิดความเครียดในภาวะวิกฤติที่มกี าร
แพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใหรีบประสานงานกับครูหองทักษะชีวิต เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น และนำกระบวนการการจัดการความเครียดที่เหมาะสมรวมกับการฝกทักษะชีวิต
ที่เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน
2.10 ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ดวยการแกปญหาการเรียนรู
ใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค”
2.11 กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียน และผูปกครองนักเรียนใหเปนไปตามมาตรการที่กำหนด
และเปนปจจุบัน
3. บทบาทของผูบริหาร
ผูบริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแตการวางแผน การกำหนด
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน การกำกับติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไ ขปญ หา การประเมิน
สถานการณ การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียนใหการตรวจสอบสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารปฏิบัติ มีดังนี้
3.1 จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียน ผูนำ
ชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
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3.3 แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข และผูเกี่ยวของ
3.4 ประเมินความพรอมผาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล ผาน
MOE Covid
3.5 ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19
3.6 จัดใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการ
โรงเรียน ผานชองทางสื่อ ไดแก Website: www.khemasiri.ac.th, Facebook : Khemasiri Memorial
School, Line: กลุมของนักเรียนและครูที่ปรึกษาแตละระดับชั้นและติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได
3.7 สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับวัคซีนครบโดส ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป
3.8 สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
และภาครัฐ
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
เจลแอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และเจาหนาที่
สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย
3.12 จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง ตรวจสอบ
ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนออนไลน สื่อออนไลน
การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห
3.13 กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในโรงเรียนใหแจงงาน
พยาบาล พรอมประสานเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุและมาตรการการปองกันตามระดับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของสถานศึกษา
3.14 มีมาตรการใหนักเรียนบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เนนย้ำการนำอุปกรณสวนตัวมาใช
3.15 ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการปองกันการแพร
ระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง
3.16 กำกับ ติดตามใหมีการสรางขวัญกำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และที่เรียน
แบบออนไลน (Online)
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4. บทบาทของผูปกครอง
ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะมีหนาที่ตองดูแลเอาใจใสนักเรียนในดาน
การเรียนแลว ผูปกครองยังตองดูแลตนเองและนักเรียนในดานสุขอนามัยและการปองกันความเสี่ยงจากการ
แพรระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 อยางเครงครัด ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญรวมกับครูเพื่อชวยนักเรียนทั้งในเรื่องการ
เรียนรู และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน มีดังนี้
4.1 ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสรางความรูความเขาใจ
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 ให
พักผอนอยูที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด
4.4 จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา ชอน
สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา เปนตน
4.5 จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร หลังใชหองน้ำ
หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับเพื่อน และเมื่อ
กลับมาถึงบานควรใหนักเรียนอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที
4.6 ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู เพื่อ
เสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ
4.7 หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน
จำนวนมาก หากจำเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือใชเจลแอลกอฮอล
4.8 กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถสาธารณะ รถตู หรือรถอื่น ๆ ผูป กครองควรพิจารณาและ
ตรวจสอบการใหบริการของพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
4.9 กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูในการดูแล จัดการเรียน
การสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทำกิจกรรม เปนตน
5. บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชวยเหลือ สนับสนุนดานการบริหารโรงเรียนภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปด
ภาคเรียนทั้งแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online)
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5.2 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การ
บริหารงานของโรงเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สื่อสารและสรางความเขาใจ
ใหกับทั้งนักเรียน และผูปกครอง ใหเขาใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 สรางขวัญ
และกำลังใจ ใหกับนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีชองทางการสื่อสารใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองเปนปจจุบัน
5.3 ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจาพระยา
ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจาพระยา ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอ
ควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณใหสอดคลองตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงพยาบาลเจาพระยา สนับสนุนทางการแพทยพรอม
จัดระบบในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อนักเรียน ครูหรือบุคลากร
ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 และมีชองทางการสื่อสารใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองเปนปจจุบัน
5.4 หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชนตางๆที่อยูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ สื่อสารและ
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับชุมชน ไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันตนเองการดูแล
สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสนับสนุน ชวยแหลือโรงเรียนภายใตสถานการณการ
แพรระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19
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สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสำคัญที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตามแนวทางการ
เตรียมการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนจะเปน
ผูติดตามสถานการณและการปฏิบัติ ซึ่งจะทำการประเมินผลเปนประจำทุกเดือน ตามมาตรการและแนวทางที่
โรงเรียนไดกำหนดไว ดังนี้
1. การนำแนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการ 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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