


คำนำ 
 
 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 
พฤษภาคม 2565 ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด -19 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียน (On-site) ในทุกระดับชั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของแต่
ละรายวิชา  และนักเรียนจะได้มาเรียนที่โรงเรียนทำให้ได้พบคุณครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ทั้งนี้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงได้จัดทำแนวทางเตรียมการก่อนเปิดเรียน แนวปฏิบัติระหว่างเปิด
เรียน  แนวทางการจัดการเรียนการสอน แผนเผชิญเหตุ บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้อง และการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน และคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
นักเรียน ครู บุคลากร ได้เป็นอย่างยิ่ง 
 
 
          โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
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1 คูมือ เปดเรียน ปการศึกษา 2565 (ฉบับท่ี 3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

สวนท่ี 1 

แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน 

 
 

การเตรียมการกอนเปดเรียนมีความสำคัญอยางมาก การปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรคโควิด-19  

ลดความเสี ่ยง สรางภูมิคุ มกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน และผูท่ี

เกี่ยวของทุกคนในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดดำเนินการเตรียมการ

กอนเปดภาคเรียนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

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 

 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 
 



 

 

2 คูมือ เปดเรียน ปการศึกษา 2565 (ฉบับท่ี 3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

2.2 ดานการมีสวนรวม จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู

ผูปกครอง ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา 
 

2.3 ดานการประเมินความพรอมสูการปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณเตรียมการประเมินความ

พรอม ดังนี ้

2.3.1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนเขมะสิรอินุสสรณ 

1) ผานการประเมินความพรอมผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมนิผลผาน  

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 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 สงผลตรวจท่ีครูประจำช้ัน 

3) ครู และบุคลากรทุกคนตองตรวจคัดกรอง ATK ลวงหนา 1 วัน กอนวันแรกของการเปด

เรียน และหลังจากนั้นใหตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย สงผลตรวจตามท่ีฝายบุคคล 

4) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ 

Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

 



 

 

3 คูมือ เปดเรียน ปการศึกษา 2565 (ฉบับท่ี 3) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

2.4 ดานการดำเนินการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ระหวางภาคการศึกษา ดำเนินการดังนี ้

2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-site) ทุกระดับช้ัน 

2.4.2 จัดใหนักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีอยูในพื้นท่ี Safety Zone ประเมิน Thai Save Thai (TST) 

อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นท่ีการระบาด 

2.4.3 ใหนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนตรวจคัดกรอง ATK เพื่อเฝา

ระวังการติดเช้ือโรคโควิด-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 หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

3) การดูแลดานการรับประทานอาหารของนักเรยีน ครู และบุคลากร โรงเรียนไดจัดเตรียม

ภาชนะใสอาหาร (ยกเวนชอนสอมทุกคนจัดเตรียมเอง) และอาหารท่ีปรุงสุกใหมตามหลัก

โภชนาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

4) ดานอนามัยส่ิงแวดลอม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อ

ปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในโรงเรียน ไดแก การระบายอากาศภายในหองปรับอากาศทุก  

2 ช่ัวโมง เปนเวลา 15 นาที มีการทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการ

จัดการขยะ 

5) จัดใหมีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับ 

การดูแลรักษาเบ้ืองตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 

หรือผลตรวจคัดกรอง ATK เปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด 

6) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน โดย

หลีกเล่ียงการเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับโรงเรียน 

7) จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

โดยใชบัตรแสดงตนสำหรับประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพื่อให

เกิดความปลอดภัยเมื่อเขา-ออก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

2.4.6 ประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ ท่ีอยูรอบรั้วโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณประเมิน Thai Stop 

Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 
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สวนท่ี 2 

แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนเพ่ือคัดกรองและปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 (Covid-19) 

 

การคัดกรองและปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 (Covid-19) เพื่อลดความเส่ียง สรางภูมิคุมกัน และสราง

ความปลอดภัยใหแกทุกคน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ขอปฏิบัติของนักเรียนกอนเขาภายในโรงเรียน 

1.1 การตรวจคัดกรอง ATK ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1.1 กอนวันแรกของการเปดเรียน ใหนักเรียนตรวจคัดกรอง ATK สงผลตรวจใหครูประจำช้ันทราบ 

1.1.2 โรงเรียนประเมินสถานการณแลว จึงกำหนดใหนักเรียนทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันอาทิตย  

สงผลตรวจใหครูประจำช้ันทราบ 

1.2 นักเรียนท่ีปวย ไมสบาย มีไขใหหยุด ไมตองมาโรงเรียน 

1.3 นักเรียน และผูปกครอง สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน 

1.4 การสงนักเรียนเขาเรียน 

- กอนเวลา 6.30 น. ผูปกครองสงนักเรียนไดท่ีปากทางประตูใหญ นักเรียนเดินเขาโรงเรียนผานจุด 

คัดกรองอุณหภูมิรางกาย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

- เวลา 6.30-8.15 น. นักเรียนเดินเขาโรงเรียนไดทางประตูเล็ก และประตูใหญ  โดยผานจุดคัดกรอง

อุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีประตูทางเขาท้ัง 2 จุด 

- ต้ังแตเวลา 8.15 น. เปนตนไปใหนักเรียนเดินเขาทางประตูใหญ ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย 

และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

1.5 จุดคัดกรอง 

1.5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง 

ระหวางบุคคล 1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว สแกนใบหนาเพื่อลงเวลาเขา ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิ

รางกาย โดยครูท่ีอยูเวรจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา 6.30 – 8.15 น.  

หรือจนกวาประตูเล็กจะปด 

1.5.2 ประตูใหญ จากปากทางเดินกอนเขาโรงเรียนจะทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล  

1-2 เมตร แยกเปน 2 แถว ถึงประตูเขาศูนยอาหารจนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย โดยครูท่ีอยูเวร

จุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตเวลา 6.30 – 8.15 น. หรือจนกวาประตูจะปด 

(นักเรียนท่ีเขาประตูใหญสแกนใบหนาลงเวลาเขา-ออกท่ีอเนกประสงค 1) 

1.6 หากพบนักเรียนมีอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนที่มีผูปกครองมาดวยใหกลับบาน  

สวนนักเรียนที่ไมมีผู ปกครองมาดวยใหรอผูปกครองมารับกลับบานบริเวณศาลาพักผูปกครอง โดยมีงาน

พยาบาลดูแลอยางใกลชิด 
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1.7 การรับนักเรียนกลับบาน 

- ผูปกครองที่มารับนักเรียนเดินเขาโรงเรียนทางประตูใหญ และเขาประตูศูนยอาหารไดตั้งแตเวลา 

14.30 น. เปนตนไป ผานจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และรอรับนักเรียนไดท่ี

บริเวณโดยรอบของศูนยอาหารเทานั้น 
 

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.3 

- ผูปกครองนั่งรอรับนักเรียนไดท่ีบริเวณโดยรอบของศูนยอาหาร 

- เวลา 15.30-17.00 ผูปกครองเพียง 1 ทาน ลงช่ือท่ีสมุดรับนักเรียน ท่ีศูนยอาหาร 

- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ช้ัน ป.1- ป.3 ออกจากหองเรียน  

เพื่อไปนั่งรอผูปกครองมารับกลับ ดังนี ้

• ช้ัน ป.1 นั่งเวนระยะหางเปนหองเรียน ท่ีหองอาหารครูมัธยม   

• ช้ัน ป.2-ป.3 นั่งเวนระยะหางเปนช้ัน/หองเรียน ท่ีศาลาพักนักเรียน 

- เวลา 16.30-17.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดท่ีกำหนดกับครูเวรประจำวัน ท่ีประตูทางเขา-ออก

ระหวางศูนยอาหารและศาลาพักนักเรียน ผูปกครองรับนักเรียนแลว เดินออกทางประตูเล็ก 

- ต้ังแตเวลา 17.00-18.00น. ครูเวรประจำวันจะนำนักเรียนท่ีผูปกครองยังไมมารับกลับไปสงใหอยูใน

ความดูแลของครูฝายประจำ ท่ีอาคารอเนกประสงค 1 

- นักเรียนท่ีนั่งรถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียน พนกังานหญงิท่ีทำหนาท่ีประจำรถ ลงช่ือท่ีสมุดรับ

นักเรียน แลวนำนักเรียนข้ึนรถรับ-สงนักเรียนกลับบาน 
 

แผนผังการรับนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.3 
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นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 

หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูใหนักเรียนกลับบานทีละชั้นเรียน โดยแบงนักเรียน

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนท่ีผูปกครองมารับ ใหรอท่ีศูนยอาหาร สวนกลุมนักเรียนท่ีกลับดวยรถรับ-สง

นักเรียนของโรงเรียน ใหรอท่ีอาคารอเนกประสงค 1 

นักเรียน ม.1-3 เลิกเรยีนเสริมเย็น เวลา 16.45 น. 

นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 เดินออกไดทางประตูเล็ก ต้ังแตเวลา 15.30น. (กรณีไมมเีรียนเสริมเย็น) 
 

2. ขอปฏิบัติตนของนักเรียนเม่ืออยูในบริเวณโรงเรียน 

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 ข้ันตอนอยางนอย 20 วินาที กอนรับประทานอาหาร หลัง

เขาหองน้ำ หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูกโดยไมจำเปน และเมื่อเลิกเรียนกลับถึงบานตองรีบ

อาบน้ำ สระผม และเปล่ียนเส้ือผาใหม 

2.7 สังเกตตนเอง เมื่อรูสึกมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ตองรีบ

แจงคุณครูหรือผูปกครองเพื่อไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19  หรือกลับมาจากพื้นท่ี

เส่ียงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุข อยางเครงครัด 

2.8 สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน 

2.9 ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด ครบ 5 หมู และควรรับประทานอาหารเชา

จากบานหรือใหผูปกครองจัดเตรียมมาจากบาน ออกกำลังกายเปนประจำทุกวัน 

2.10 ชวยกันดูแลความสะอาดในหองเรียนโดยเฉพาะบริเวณโตะเรียน ลูกบิดประตู มีการทำความสะอาดดวย

น้ำยาทำความสะอาดเปนประจำ 

2.11 กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการปรึกษาคุณครูถามี

ปญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีจำเปนตองเรียนออนไลนควรมีการทบทวนและทำแบบฝกหัดหรืองานท่ี

ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 

2.12 หลีกเล่ียงการลอเลียนเพื่อนท่ีปวยหรืออาการไมสบายของเพื่อน เนื่องจากจะกอใหเกิดความหวาดกลัว

มากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกดิการแบงแยกกันในหมูนักเรียน แตควรชวยเหลือเมื่อ

เพื่อนขาดเรียนทำงานสงคุณครูไมทัน หรือแนะนำทบทวนบทเรียนใหเพื่อน 
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2.13 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรยีน 

2.13.1 นักเรียนทุกคนตองนำชอนสอมและแกวนำ้สวนตัวมาเองในการรับประทานอาหารกลางวัน 

2.13.2 โรงเรียนกำหนดใหเหล่ือมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ดังนี ้

- ช้ัน ป.1 – ป.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 11.50 - 12.40 น. 

- ช้ัน ป.4 – ป.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 11.30 - 12.20 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.6 รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีโรงอาหารประถม (อาคารอเนกประสงค1)  

จับกลุมยอยแบบ Small Bubble กลุมละ 4-5 คนเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ครูจะนำ

นักเรียนเดินไปโรงอาหารทีละหองเรียน ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร ดังนี ้

- ช้ัน ป.3 , ป.4  รับอาหารท่ีหนาประตู 1 

- ช้ัน ป.2 , ป.5 รับอาหารท่ีหนาประตู 2 

- ช้ัน ป.1 , ป.6 รับอาหารท่ีหนาประตู 3 

เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมตน   11.50-12.40 น. 

เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมปลาย 11.30-12.20 น. 

นักเรียนนัง่รับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร  

โดยมีคุณครูเปนผูดูแลความเรียบรอย 

2.13.4 นักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6 รับประทานอาหารท่ีโรงอาหารมัธยม (ช้ัน 1 หอประชุมศุขศรีสมร)  

ใหนักเรียนเขาแถวรับอาหาร และสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเปน

ผูดูแลความเรียบรอย 

2.14 การใชงานสนามเด็กเลน โรงเรียนกำหนดใหเฉพาะนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4 เทานั้น ท่ีสามารถเขาเลนเครื่อง

เลนได เพื่อปองกันและลดความเส่ียง ลดความแออัด และความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้ 

- โรงเรียนจัดครูเวรประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนท่ีเขาเลนเครื่องเลนตลอดเวลา 

- โรงเรียนใหพนักงานทำความสะอาดดวยการฉีดน้ำยาฆาเช้ือ เพื่อทำความสะอาดเครื่องเลนท้ังเชา

และกลางวัน หลังจากท่ีนักเรียนเลิกใชสนามเด็กเลนแลว (ตอนเย็นไมอนุญาตใหนักเรียนเขาเลน) 

- โรงเรียนกำหนดแนวเขตในการดูแลนักเรียนดวยการกั้นเชือกลอมรอบเครื่องเลนใหมีทางเขา-ออก

ทางเดียวกัน 

- กำหนดเวลาในการใชงานสนามเด็กเลน 

นักเรียนช้ัน ป.1-3 กอนและหลังเลนเครื่องเลนใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง 

โดยนักเรยีนเขาเลนไดครั้งละไมเกิน 15 คน ตอระยะเวลา 20 นาที เขาเลนไดในชวงเชา เวลา 

07.00 – 08.00 น. และกลางวัน เวลา 12.00 -12.30 น.ของทุกวัน 

นักเรียนช้ัน ป.4 อนุญาตใหเลนวันละ 1 หองสลับกัน กอนและหลังเลนเครื่องเลนใหนักเรียน

ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง นักเรียนเขาเลนเครื่องเลนไดเวลา 11.30 – 12.20 น. 

(เวลาพักกลางวันนักเรียน ป.4 ) 
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3. ขอปฏิบัติของผูปกครองและนักเรียนฝายประจำ 

       ฝายประจำขอความรวมมือผูปกครองทุกทานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือโควิด-19 อยางเครงครัด 

3.1 การเตรียมตัวของนักเรียนประจำกอนเขาเรือนนอน 

3.1.1 นักเรียนประจำทุกคนตองตรวจ ATK ทุกครั้งท่ีเขาเรือนนอน 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 อนุญาตใหนักเรยีนประจำช้ัน ม.4-6 ท่ีมีบัตรออกพิเศษไปเรียนนอกโรงเรียนไดตามเวลา 

ท่ีกำหนด 
 

3.2 ขอปฏิบัติตนของนักเรียนประจำเม่ืออยูในเรือนนอน 

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 และเช็คช่ือนักเรียน 

3.2.4 เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเขาแถวเวนระยะหาง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ 

ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนข้ึนหอประชุมสวดมนตเย็น ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยให

นักเรียนนัง่เวนระยะหางและสวมหนากากตลอดเวลา 

3.2.5 นักเรียนประจำตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ท่ีออกจากเรือน

นอนและเขาเรือนนอน และตองสวมหนากากตลอดเวลา 
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3.3 ขอปฏิบัติในการเยี่ยม และรับ-สงนักเรียนประจำ 

                3.3.1 การเยี่ยมนักเรียนประจำ 

การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณโควิด-19 

- ผูปกครองติดตอท่ี รปภ. ใหประสานกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจงนักเรียน (นักเรียน

รายงานตัวกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรท้ังกอนพบและหลังพบผูปกครอง) และผูปกครองติดตอครูท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีเวร รอพบนักเรียนท่ีศาลาพักผูปกครอง 
 

การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณปกติ 

- ผูปกครองสามารถเยีย่มนักเรียนประจำไดทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น. 

- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึง่ทางโรงเรียนออกให จะใชบัตรของผูอื่นหรือ

บัตรชนิดอื่นแทนไมได  ผูไมมีบัตรไมมีสิทธิเยี่ยม ถามีการเปล่ียนแปลงทางโรงเรียนจะแจงให

ผูปกครองทราบเปนกรณีพิเศษ 

- ผูปกครองจะพบนักเรียนไดในสถานท่ีโรงเรียนจัดไวเทานั้น 

- ผูปกครองจะตองติดตอกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร และใหครูเรียกนักเรียนออกมาพบ หาม

ผูปกครองพบนักเรียนโดยไมผานครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร 
 

3.3.2 การรับนักเรียนประจำออกนอกโรงเรียน 

ฝายประจำกำหนดใหผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้น ท่ีสามารถมารับนักเรียนประจำออกนอก

โรงเรียนได 

การรับนักเรียนในสถานการณโควิด-19 

- วันท่ีฝายประจำกำหนดใหรับกลับบาน (เดือนละ 1 ครั้ง) : ผูปกครองติดตอท่ี รปภ. 

เพื่อแจงวาจะเขาไปรับนักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจงนักเรียน 

(นักเรียนรอผูปกครองท่ีอเนกประสงค 2 รายงานตัวกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร) และผูปกครองยื่น

บัตร รอรับนักเรียนท่ีอเนกประสงค 1 

- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน) : ผูปกครองติดตอท่ี รปภ. เพื่อแจงวาจะเขาไปรับ

นักเรียนประจำกลับบาน ติดตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรทราบ แจงนักเรียน 

 (นักเรียนรายงานตัวกับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร) และผูปกครองยื่นบัตร ลงช่ือ รอรับนักเรียนท่ี

ศาลาพักผูปกครอง 
 

การรับนักเรียนในสถานการณปกติ 

- การรับนักเรียน รับไดทุกวันศุกร หรือวันกอนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30-18.00 น. 

รับไดเฉพาะผูมีบัตร 

- นักเรียนท่ีตองเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสารเปนกรณีพิเศษจะรับไดเย็นวันเสาร หรือ

หลังจากเลิกเรียนแลว 

- การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกลาว จะรับไดเมื่อมีเหตุผลสมควร เชน กรณีฉุกเฉินตาง ๆ 

เทานั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายใหมารับ 
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- ผูปกครองจะตองแสดงบัตรรับนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร และลงช่ือใน

สมุดรับนักเรียนทุกครั้ง สวนบัตรจะตองมอบใหไวกับครู 

- ทางโรงเรียนจะไมอนญุาตใหรับแทนกันไมวากรณีใด ๆ ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตร-หลาน

ของทาน 

- ในกรณีท่ีตองมารับระหวางเวลาเรียนจะตองมีจดหมายลาสงมาลวงหนา ถึงครูหัวหนาฝาย

ประจำและครูท่ีปรึกษา 
 

                3.3.3 การสงนักเรียนประจำกลับเขาโรงเรียน 

ฝายประจำกำหนดใหนักเรียนประจำทุกคนเขาเรือนนอนวันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

เวลา 8.00 - 17.00 น.  และจำกัดจำนวนผูปกครองเพียง 2 ทานเทานั้นท่ีสามารถมาสงนักเรียน

ประจำเขาเรือนนอนได 

การสงนักเรียนในสถานการณโควิด-19 

- วันท่ีฝายประจำกำหนดใหนักเรียนกลับท้ังหมด (เดือนละ 1 ครั้ง) : นักเรียนเขาเรือนนอนได

ต้ังแตเวลา 14.00-18.00 น. พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ท่ีครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี

เวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิลงช่ือสงนักเรียน และรับบัตรคืน 

- วันธรรมดา (ไมใชวันกำหนดกลับบาน):นักเรียนเขาเรือนนอนไดต้ังแตเวลา 6.00-18.00 น. 

พรอมสงผลตรวจคัดกรอง ATK (แบบเอกสาร) ท่ีครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร ผูปกครองวัดอุณหภูมิ   

ลงช่ือสงนักเรียน และรับบัตรคืน 
 

การสงนักเรียนในสถานการณปกติ 

- ผูปกครองจะตองมาสงนักเรียนดวยตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูแทนมาสงก็ได แตจะตองลงช่ือ

สงในสมุดรับ-สง ทุกครั้ง พรอมท้ังนำตัวนักเรียนไปมอบตอครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร พรอมท้ังรับบัตร

คืนกลับไปใหถูกตอง 

- ระเบียบการสงนักเรียนกลับเขาโรงเรียน ผูปกครองจะตองสงกอนวันเปดเรียน 1 วัน ในเวลา   

ไมเกิน 18.00 น. (ถาเกินถือวาละเลยตอระเบียบวินัย) 

- หากนักเรยีนเจ็บปวยหรือมีเหตุผลจำเปนไมสามารถมาสงกลับไดตามกำหนด ผูปกครองจะตอง

แจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา และจะตองนำใบลาสงพรอมตัวนักเรียน ในกรณีท่ีเจ็บปวยเกิน  

3 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยนำมาแสดงดวย 

- ทางโรงเรียนกำหนดใหนักเรียนกลับบานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะไดไปพบปะ และทำกิจกรรม

รวมกับครอบครัว 
 

หมายเหตุ :  ฝายประจำไมอนุญาตใหผูปกครองข้ึนเรือนนอน 
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แผนผังการเยี่ยม และรับ-สง นักเรียนประจำ 
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สวนท่ี 3 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีมีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง 

ที่ดีขึ้น และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยให

สถานศึกษาทุกระดับสามารถใชอาคารสถานท่ีเพื่อจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณกำหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีโรงเรียนทุกระดับช้ัน 
 

1. ระดับประถมศึกษา 

1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 เรียนตามตารางสอน 6 ช่ัวโมง/วัน และเรียนเสริมเย็น 1 ช่ัวโมง  

รวมเปน 7 ช่ัวโมง 

1.2 หองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 มีช้ันละ 3 หองเรียน 
 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เรียนตามตารางสอน 7 ช่ัวโมง/วัน และเรียนเสริมเย็น 1 ช่ัวโมง  

รวม 8 ช่ัวโมง 

2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2 มีช้ันละ 4 หองเรียน นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 มี 5 หองเรียน 
 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 เรียนตามตารางสอน 7 ช่ัวโมง/วัน 

3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 มีช้ันละ 4 หองเรียน นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 6 มี 5 หองเรียน 

3.3 หองเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนเกนิ 30 คน จัดแบงนักเรียนออกเปน 2 หองเรียน ไดแก ม.5/1 ม.5/4 ม.6/2 

ม.6/4 และ ม.6/5 เพื่อใหมีพื้นท่ีในการเวนระยะหางในหองเรียน โดยสามารถใช Ipad Tablet  Notebook 

ประกอบการเรียนได 
 

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

4.1 การเรียนในหองเรียน มีการจัดระยะหางระหวางนักเรียนในหองไมนอยกวา 1 เมตร 

4.2 ครูและนักเรียนคาดหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในหองเรียน ถานักเรียนมีโรค

ประจำตัวและคาดหนากากเปนเวลานานแลว หายใจไมคอยสะดวก นักเรียนสามารถขออนุญาตคุณครูออกมา

พักนอกหองเรียนไดเปนการช่ัวคราวและกลับเขาหองเรียน 

4.3 การจัดกิจกรรมกลุมใหทำกิจกรรมรวมกันในรปูแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุม 

การจัดกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble เพื่อใหเปนการลดความเส่ียงในการทำกิจกรรมตาง ๆ ของ
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นักเรียน เปนการปองกันความเส่ียงของนักเรียนทุกคนและสะดวกตอการสอบสวนโรค กรณีพบผูติดเช้ือจะเปน

การจำกัดผูสัมผัสเส่ียงใหอยูในวงจำกัดได 

4.4 การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการอาหาร 

หองศิลปะ หองดนตรีไทย หองดนตรีสากล หองตัดเย็บ หองเรียนรวม รวมถึงการสอนพลศึกษา ใหใชการจัด

กลุมตามกลุม Small Bubble เดิมของนักเรียนท่ีไดจัดไวแลวในขอ 3  

4.5 จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือในหองเรียน และหองปฏิบัติกิจรรมตาง ๆ ทุกหอง 

4.6 อุปกรณท่ีใชในการเรียน หลังใชแลวตองมีการทำความสะอาดดวยทุกครั้ง โดยเฉพาะวิชาท่ีมีอุปกรณตองใช

รวมกัน ตองทำความสะอาดกอนสงตอใหนักเรียนตางกลุมใช ถามีอุปกรณเพียงพอใหแยกอุปกรณขณะเรียน

โดยเด็ดขาดและเมื่อเรียนเสร็จแลวใหทำความสะอาดกอนเก็บเพื่อใชช่ัวโมงตอไป 

4.7 งดกิจกรรมท่ีตองมีการสัมผัสใกลชิดกัน เชน การจับมือกันเปนวงกลม การแตะตัวกัน 

4.8 การสอนพลศึกษา จัดใหมีแอลกอฮอลสำหรับนักเรียนใชทำความสะอาดอปุกรณกีฬากอน-หลังการเลนทุก

ครั้ง หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมีการแขงขันเปนทีม 

4.9 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ใหจัดกิจกรรมการสอนเปนหองเฉพาะหองของตน ไมมกีารรวมกลุมกัน 
  

5. การสอบ 

       จัดสอบท่ีโรงเรียนทุกระดับช้ัน โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้ 

5.1 ระดับประถมศึกษา 

วันท่ี 22 - 27 กรกฎาคม 2565 สอบระหวางภาคเรียนท่ี 1/2565 

วันท่ี 20 - 23 กันยายน 2565  สอบกลางป 

วันท่ี 26 - 29 ธันวาคม 2565  สอบระหวางภาคเรียนท่ี 2/2565 

วันท่ี 20 - 23 กุมภาพันธ 2566  สอบปลายป 

5.2 ระดับมัธยมศึกษา 

วันท่ี 21-27 กรกฎาคม 2565   สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2565 

วันท่ี 19-23 กันยายน 2565    สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2565 

วันท่ี 23-29 ธันวาคม 2565    สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2565 

วันท่ี 3-9 กุมภาพันธ 2566      ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2565 

วันท่ี 13-15 กุมภาพันธ 2566  ม.3 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2565 

วันท่ี 20-24 กุมภาพันธ 2566  ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2565 

 5.3 แนวปฏิบัติการสอบ 

5.3.1 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนผานจุดคัดกรองอุณหภูมิท่ีประตูใหญ เดินข้ึนหองสอบ และใหอยู

เฉพาะหองสอบของตน หามไมใหนักเรียนรวมกลุมกันกับหองสอบหองอื่นๆ โดยจะมีคุณครูเวร

ประจำวันและคุณครูคุมสอบชวยกันดูแลนักเรียน 

5.3.2 เมื่อเลิกสอบใหนักเรียนกลับบานหรือกลับเรือนนอน อาบน้ำสระผม เปล่ียนเส้ือผาใหเรียบรอย 
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5.3.3 กรณีนักเรียนท่ีติดเช้ือโควิดอยูในขณะจัดสอบ นักเรียนท่ีกักตัวเนื่องจากเปนกลุมเส่ียง  

นักเรียนท่ีเจ็บปวยไมสบายมากไมสามารถเขาสอบได อนุญาตใหนักเรียนมาสอบภายหลัง โดยตองมี

หลักฐานท่ีเปนทางการมายืนยันใหคุณครูประจำช้ันทราบ และนัดวันสอบเมื่อนักเรียนหายปวยแลว 

5.3.4 กรณีนักเรียนคัดกรองอุณหภูมิท่ีประตูทางเขา ถาพบวามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

จะติดตอผูปกครองใหมารับกลับบาน 

5.3.5 กรณีท่ีพบวานักเรียนมีอาการไอ ระคายคอ เจ็บคอ หรืออาการอื่น ๆ ท่ีสุมเส่ียงกับการไดรับเช้ือ

โควิด จะแยกตัวนักเรียนออกจากหองสอบ ไปท่ีหองกักตัว และจะไดรับการประเมินอาการจากคุณครู

หองพยาบาลหรือคัดกรองดวย ATK อีกครั้ง เพื่อท่ีจะประเมินอาการวาสามารถเขาหองสอบตอได 

หรือใหผูปกครองมารับกลับบาน 

5.3.6 การมารับนักเรียนกลับบานใหผูปกครองมารับกลับภายใน 2 ช่ัวโมงหลังจากท่ีไดรับแจง หรือถา

นักเรียนมีอาการไมสบายมากจะนำนักเรียนสงโรงพยาบาล และผูปกครองมารับท่ีโรงพยาบาล 
 

 6. การจัดการเรียนการสอนตามแผนเผชิญเหตุ 

 แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีขอความสวนหนึ่งกลาววา นักเรียนท่ีติดเช้ือโควิด-19 

ใหกักตัว 10 วัน ถาหายจากการติดเช้ือแลว จึงสามารถมาโรงเรียนได ถายังมีอาการอยูใหกักตัวตอจนกวา 

จะหาย 

 โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักเรียนท่ีกักตัว โดยใชหองเรียนออนไลน Google 

Classroom 

6.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 

 การเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 จะใช Google Classroom ดวยการเรียนจากคลิปวิดีโอ

การสอนของครู เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแลว นักเรียนและคุณครูสามารถพิมพพูดคุยสนทนา สอบถามความรู

เนื้อหาเพิ่มเติมกับคุณครูในช่ัวโมงนั้นๆ ใน Classroom และหลังจากการสอนดวยคลิปวิดีโอแลว คุณครู

สามารถพูดคุยพบกับนักเรียนดวยระบบ Meet (การสอนสด) ได แตถาคุณครูมอบหมายงานในระบบ Meet 

คุณครูจะพิมพเปนขอความลงในหองเรียนออนไลนเพื่อแจงนักเรียนทราบดวย 

6.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

 การเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  จะใช Google 

Classroom ดวยการเรียนจากคลิปวิดีโอ หรือจะใช Meet สอนสดก็ไดในช่ัวโมงนั้น ๆ ตามบริบทของคุณ

ครูผูสอนและธรรมชาติรายวิชา เนื่องจากนักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูดวยระบบการสอนออนไลน และ

นักเรียนสามารถสอบถามความรูเพิ่มเติมจากคุณครูผูสอนไดทุกชองทางการเรียนรู 

  
 

ท้ังนี้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณปจจุบัน 
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สวนท่ี 4 

แผนเผชิญเหตุ 

 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง 

ที่ดีขึ้น เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย โรงเรียนจึงเตรียม

แผนเผชิญเหตุในกรณีท่ีพบวามีนักเรียน ครู บุคลากร หรือพนักงานในโรงเรียนมีอาการเส่ียงติดเช้ือโควิด-19 ได

กำหนดมาตรการในการดูแลและแกไขสถานการณดังกลาวเพื่อระงับการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 ตาม

มาตรการของกรมอนามัย ดังนี ้

• นักเรียนทุกคนสงผลตรวจ ATK ใหครูประจำช้ันกอนเปดภาคเรียน และทุกวันอาทิตย 

• คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตรวจ ATK กอนเปดภาคเรียน และทุกวันอาทิตย 

• กำหนดพื้นท่ีปลอดจากโควิด-19 โดยหามบุคคลภายนอกเขาพื้นท่ีภายในของโรงเรียนอยาง

ชัดเจน  โดยเฉพาะอาคารเรียน 

เม่ือมีการตรวจพบเช้ือโควิด-19 ภายในโรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร และพนักงาน จะตองปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
 

1. นักเรียนไป-กลับ 

1.1 หากนักเรียนมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19  เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  ปวดศีรษะ 

เจ็บคอ หรือไอ ใหนักเรียนแจงครูประจำช้ันทันที และครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวท่ีหองกักตัวท่ีโรงเรียนจัด

ไวท่ีหองพยาบาล หากไมพบครูประจำช้ันใหแจงครูประจำวิชาเพื่อประสานใหครูประจำช้ันทราบ หรือใหเพื่อน

ของนักเรียนชวยกนัแจงใหครูประจำช้ันทราบ สวนตัวนักเรียนผูปวยใหไปท่ีหองพยาบาลทันที 

1.2 ครูพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ใหนักเรียน หากติดตอผูปกครองไมไดภายใน 5 

นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ใหนักเรียน 

1.3 ถาพบผลเปนบวก 

1.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหองกักตัวโดยเด็ดขาด 

จนกวาผูปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะตองเดินทางไปโรงพยาบาล (ใหนักเรียนรอรถของ

โรงเรียนมารับท่ีหองพยาบาล) 

1.3.2 หากผูปกครองไมสามารถมารับได ภายใน 2 ช่ัวโมง ครูพยาบาลจะสงตัวนักเรียนไปท่ี

โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

1.3.3 ใหนักเรียนทำตามมาตรการปองกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกักตัวท่ีบานจนครบ

ระยะเวลา 10 วันหลังจากติดเช้ือ  นักเรียนตองตรวจ ATK ในวันท่ี 10 อีกครั้ง หากผลเปนลบ 

สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนในวันท่ี 11 แตหากผลเปนบวกใหกักตัวตอจนกวาผลจะเปนลบ 
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1.4 ถาพบผลเปนลบ 

1.4.1 นักเรียนไป-กลับ สามารถนอนพักท่ีหองพยาบาลไดไมเกิน 2 ช่ัวโมง 

1.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ช่ัวโมงแลวอาการไมดีข้ึน ครูหอง

พยาบาลจะเปนผูโทรศัพทแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนท่ีหองพยาบาลทันที แตถาผูปกครองไม

สามารถมารับนักเรียนได ภายใน 2 ช่ัวโมง ครูหองพยาบาลจะแจงผูปกครองและสงตัวนักเรียนเขารับ

การวินิจฉัยโรคท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา หากเปนโรคท่ีไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ทาง

โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงตัวนักเรียนเขารับการรักษาและนอนพักท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา และ

ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

1.4.3 ในกรณีท่ีนักเรียนอาการดีข้ึน ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำช้ันใหนักเรียนกลับเขาหองเรียน

ไดตามปกติ 

1.5  หากในหองเรียนนั้นพบนักเรียนติดเช้ือ จำนวน 1 – 2 ราย  ใหจัดการเรียนการสอนตามปกติ ไมมีการปด

หองเรียน แตหากในวันท่ี 3 พบนักเรียนติดเช้ือเพิ่มเปนรายท่ี 3 ใหผูอำนวยการส่ังปดหองเรียนนั้น เปนเวลา  

3 วัน (นับรวมวันหยุด)  ใหนักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ Online ท่ีบาน เพื่อเฝาระวัง และนักเรียนท่ี

กักตัวสงผล ATK ในวันท่ี 3 ใหครูประจำช้ัน กอนวันเขาเรียน  

1.6 หากนักเรียนท่ีเรียนรวมหองกับนักเรียนผูติดเช้ือ มีผลตรวจ ATK เปนลบ ครูประจำช้ันจะแจงใหสามารถ

กลับไปเรียนตามปกติไดในวันท่ี 4 ตามการประกาศของผูอำนวยการโรงเรียน สำหรับผูท่ีตรวจพบเช้ือใหกักตัว 

10 วัน เรียนผานระบบ Online สงผล ATK ในวันท่ี 10 หรือจนกวาผลตรวจ ATK จะเปนลบ จึงจะสามารถ

กลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในหองได 

1.7 สำหรับนักเรียนท่ีอยูคนละหองกับผูติดเช้ือ ใหมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ 

1.8 ในกรณีนักเรียนท่ีนั่งรถตูรับ-สงนักเรียน พบผูติดเช้ือ ในรถท่ีนั่งมาดวย นักเรียนท่ีนั่งมาดวยสามารถมา

เรียนท่ีโรงเรียนไดตามปกติ  แตตองทำการตรวจ ATK ในวันท่ี 3 สงผลตรวจใหครปูระจำช้ันทราบ (ในขณะนั่ง

บนรถรับ-สงนักเรียน นักเรียนจะสวมหนากากอนามัย และมีพนักงานดูแลนักเรียนตลอดเวลาการเดินทาง) 

1.9 นักเรียนท่ีกักตัวและสงผลตรวจ ATK ในวันท่ี 3 ของการกักตัวกับครูประจำช้ันแลว หากมีกำหนดใหสงผล

ตรวจอีกนักเรียนสามารถใชผลตรวจ ATK นั้นตอไดอีก 48 ช่ัวโมง โดยท่ีไมตองตรวจใหม 

1.10 นักเรียนท่ีอยูระหวางการกักตัว ไมตองสงผล ATK ประจำวันอาทิตย ใหสงผล ATK ตามกำหนดการ

ตนเองเทานั้น 

1.11 หากพบนักเรียนติดเช้ือระหวางทำการเรียนการสอน  ฝายปกครองจะแจงงานอาคารสถานท่ีใหมาทำ

ความสะอาดฆาเช้ือหองเรียนดังกลาวทันที  และระหวางรอทำความสะอาด ใหคุณครูยายนักเรียนไปหองเรียน

หรือสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอนไดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง และหลังจากนั้นจะกลับมาใชหองเรียนตามปกติ 

1.12 หากนักเรียนพบบุคคลในครอบครัวเปนผูติดเช้ือ นักเรียนไมจำเปนตองหยุดเรียน 
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2. นักเรียนประจำ 

2.1 หากนักเรียนประจำมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19  เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  

ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ใหนักเรียนแจงครูประจำช้ันทันที และครูจะนำนักเรียนสงไปแยกกักตัวท่ีหองกักตัวท่ี

โรงเรียนจัดไวท่ีหองพยาบาล หากไมเจอครูประจำช้ันใหแจงครูประจำวิชาเพื่อประสานใหครูประจำช้ันทราบ 

หรือใหเพื่อนของนักเรียนประจำชวยกันแจงใหครูประจำช้ันครูทราบ สวนตัวนักเรียนผูปวยใหไปท่ีหองพยาบาล

ทันที หากนักเรียนอยูในชวงเวลาการดูแลของครูฝายประจำใหแจงครูฝายประจำทราบทันที 

2.2  ครูพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ใหแกนักเรียนประจำ หากติดตอผูปกครอง

ไมไดภายใน 5 นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ใหแกนักเรียนประจำ 

2.3 ถาพบผลเปนบวก 

2.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหองกักตัวโดยเด็ดขาด ครู

พยาบาลติดตอครหัูวหนาฝายประจำ เพื่อใหแจงผูปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ช่ัวโมง จนกวา

ผูปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะตองเดินทางไปโรงพยาบาล (ใหนักเรียนรอรถของโรงเรียนมา

รับท่ีหองพยาบาล) 

2.3.2 ครูหัวหนาฝายประจำจะแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวท่ีบานของนักเรียน 

(ในกรณีท่ีนักเรียนอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนท่ีบานอยูไกล หรืออยู

ตางจังหวัดครูหัวหนาฝายประจำแจงผูปกครอง และสงตัวนักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อให

อยูในความดูแลของแพทย หรือสถานท่ีท่ีโรงพยาบาลกำหนด และหากผูปกครองไมสะดวกมารับ 

(กรณีท่ีอยูนอกเขตปริมณฑล หรืออยูตางจังหวัด) นักเรียนจะตองอยูกกัตัวใน Quarantine Zone 

ของโรงเรียนเทานั้น และทำตามมาตรการปองกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝายประจำ

ตรวจสอบอาการของนักเรียน และแจงผูปกครองของนักเรียนทุกวนั แตหากนักเรียนมีไขข้ึนสูง 39 

องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะสงตัวนักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของ

แพทย หรือสถานท่ีท่ีโรงพยาบาลกำหนด ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสง

โรงพยาบาล 

2.3.3 นักเรียนจะตองกักตัวจนครบระยะเวลา 10 วัน นับจากผลตรวจพบเช้ือในวันแรก  นกัเรียนตอง

ตรวจ ATK ในวันท่ี 10 ไมวาจะกักตัวท่ีบานหรือใน Quarantine  Zone ของโรงเรียนก็ตาม หากผล

เปนลบ สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนไดในวนัท่ี 11 แตหากผลเปนบวกใหกักตัวตอจนกวาผล ATK  

จะเปนลบ 

2.4 ถาพบผลเปนลบ 

2.4.1 นักเรียนประจำสามารถนอนพักได ไมเกนิ 2 ช่ัวโมง 

2.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ช่ัวโมงแลวอาการไมดีข้ึน ครูหอง

พยาบาลจะตองแจงหัวหนาครูฝายประจำใหรับนักเรียนกลับไปกักตัวท่ี Quarantine Zone  

และติดตอผูปกครอง เพื่อแจงใหผูปกครองทราบอาการของนักเรียน และครูฝายประจำจะตองสงตัว

นักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หากเปนโรคท่ีไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมี
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ความรุนแรง ครูประจำแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนกลับบาน หากผูปกครองไมสามารถมารับ

นักเรียนกลับบานได ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงนักเรียนเขารับการรักษาและนอนพักท่ี

โรงพยาบาล ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสงโรงพยาบาล 

2.4.3 ในกรณีท่ีนักเรียนอาการดีข้ึน ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำช้ันใหนักเรียนกลับเขาไปเรียน

รวมไดตามปกติ 

2.5 นักเรียนทุกคนท่ีกักตัวรายงานอาการแกครูประจำช้ันทุกวัน 

2.6 หากในหองเรียนนั้นพบนักเรียนติดเช้ือ จำนวน 1 – 2 ราย  ใหจัดการเรียนการสอนตามปกติ ไมมีการปด

หองเรียน แตหากในวันท่ี 3 พบนักเรียนติดเช้ือเพิ่มเปนรายท่ี 3 ใหผูอำนวยการส่ังปดหองเรียนนั้น เปนเวลา 3 

วัน (นับรวมวันหยุด)  ใหนักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ Online ท่ีเรือนนอน เพื่อเฝาระวัง และนักเรียน

ท่ีกักตัวสงผล ATK ในวันท่ี 3 ใหครูประจำช้ัน กอนวันเขาเรียน 

2.7 หากนักเรียนรวมหองท่ีมีนักเรียนติดเช้ือผลตรวจเปนลบ ครูประจำช้ันจะแจงใหสามารถกลับไปเรียน

ตามปกติไดในวันท่ี 4 ตามการประกาศของผูอำนวยการโรงเรียน และสำหรับผูท่ีตรวจพบเช้ือใหเรียนผานระบบ 

Online จนกวาผลตรวจ ATK จะเปนลบ และสามารถกลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในหองได 

2.8 สำหรับนักเรียนท่ีอยูคนละหองกับผูติดเช้ือ ใหมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ 

2.9 เมื่อนักเรียนท่ีกักตัวและสงผลตรวจ ATK ในวันท่ี 3 ของการกักตัวกับครูประจำช้ันแลว หากมีกำหนดให

สงผลตรวจอีกนักเรียนสามารถใชผลตรวจ ATK นั้นตอไดอีก 48 ช่ัวโมง โดยท่ีไมตองตรวจใหม  

2.10 นักเรียนท่ีอยูระหวางการกักตัว ไมตองสงผล ATK ประจำวันอาทิตย ใหสงผล ATK ตามกำหนดการ

ตนเองเทานั้น 
 

3. ครู 

3.1 หากครูมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19  เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ  

เจ็บคอ หรือไอ ใหครูตรวจดวยชุดตรวจ ATK ทันทีหากมีอยูกับตัว ถาไมมีอยูกับตัวใหไปตรวจท่ีหองพยาบาล

ทันที 

3.1.1 ถาผลเปนลบ 

3.1.1.1 ใหรับประทานยารักษาตามอาการ และนอนพักท่ีหองพยาบาล 1 ช่ัวโมง 

3.1.1.2 ถาอาการดีข้ึนใหกลับไปปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม 

3.1.1.3 แตถาอาการไมดีข้ึน หลังจากท่ีพักมา 1 ช่ัวโมง ทำใหไมสามารถปฏิบัติงานได คุณครู

ตองกลับท่ีพักหรือบานทันที หามเดินไปในสถานท่ีตางๆในโรงเรียน และไปพบแพทยเพื่อ

ตรวจหาสาเหตุการปวยภายในวันนั้น โดยใหแจงการลาปวยตามปกติ 

3.1.1.4 แจงผลการตรวจจากแพทยแกฝายบุคคลทันที ท่ีทราบผล 

3.1.2 ถาผลเปนบวก 

3.1.2.1 ใหคุณครูออกนอกบริเวณโรงเรียนและกลับท่ีพักโดยเร็วท่ีสุด หามเดินไปในสถานท่ี

ตาง ๆ ในโรงเรียน และไมตองลงเวลาออก 
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3.1.2.2 เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียนแลวแจงตอหัวหนาฝายปกครอง ใหทราบถึง ผลตรวจ 

ATK และขอมูลของผูติดเช้ือโควิด-19 (Timeline) ท้ังหมดท่ีอยูในโรงเรียนโดยเร็วท่ีสุด การ

แจงตอหัวหนาฝายปกครองในกรณีนี้ถือเปนการลาปวย และใหหัวหนาฝายปกครองลงบันทึก

การลา และแจงตอฝายบุคคล 

3.1.2.3 เมื่อถึงท่ีพักแลวใหครูผูติดเช้ือทำตามมาตรการปองกัน COVID -19 ของกระทรวง

สาธารณสุขทันที และกักตัวจนครบระยะเวลา 10 วัน 

3.2 เมื่อพบครูเปนผูติดเช้ือในวันท่ีเขาสอน จะไมมีการส่ังปดหองเรียนท่ีเขาไปสอนในวันนั้น แตใหคุณครูยาย

นักเรียนไปหองเรียนหรือสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอนไดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ฝายปกครองแจงงานอาคาร

สถานท่ีใหเขามาทำความสะอาดฆาเช้ือ และหลังจากนั้นใหกลับมาใชหองเรียนตามปกติ 

3.3 ครูท่ีติดเช้ือโควิด-19 หลังจากกกัตัวครบระยะเวลาท่ีกำหนดแลว ใหตรวจ ATK ในวันท่ี 10  

3.4.1 หากผลเปนลบ ใหแจงหัวหนาฝายปกครองและฝายบุคคล เพื่อจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

3.4.2 หากผลเปนบวก ใหกักตัวตออีก 3 วัน ตรวจ ATK ในวันท่ี 3 สงผลตรวจหัวหนาฝายปกครอง

และฝายบุคคล และจนกวาผลตรวจจะเปนลบจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
 

4. หนาท่ีของครูเม่ือพบนักเรียนมีอาการคลาย COVID 

4.1 คุณครูท่ีพบนักเรียนท่ีมีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่งของโควิด-19  เชน มีไขเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  

ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ใหสงตัวไปหองพยาบาลทันที และแจงครูประจำช้ันใหทราบทันที 

4.2 ครูประจำช้ันประสานงานกับครูหองพยาบาลอยางใกลชิด 

4.3 เมื ่อนักเรียนถึงหองพยาบาลแลว ครูหองพยาบาลจะตรวจ ATK นักเรียน เมื ่อทราบผลตรวจ ATK  

ใหดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 

4.4 ถานักเรียนพบเชื้อโควิด-19 ที่บาน ใหสงผลตรวจ ATK ท่ีครูประจำชั้น ครูประจำชั้นแจงตอหัวหนาฝาย

ปกครอง และหากมีนักเรียนติดเชื้อตั้งแต 3 คนขึ้นไป หัวหนาฝายปกครองแจงผูอำนวยการเพื่อขอทำการปด

หองเรียนดังกลาว ใหเรียน Online ท่ีบาน เพื่อใหนักเรียนหองนั้นทำการกักตัวตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 

4.5 ถานักเรียนประจำพบเช้ือโควิด-19 ท่ีเรือนนอน ครหัูวหนาฝายประจำแยกนักเรียนเขาหองกักตัว และแจง

ผูปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ช่ัวโมง (หามนักเรียนออกจากหองกักตัวจนกวาผูปกครองจะมารับกลับ 

หรือนักเรียนจะตองไปตรวจท่ีโรงพยาบาล) หากผูปกครองไมมารับตามเวลาท่ีกำหนด ครหัูวหนาฝายประจำจะ

สงตัวนักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา และใหครูหัวหนาฝายประจำ แจงครูประจำช้ัน เพื่อดำเนินการตาม

แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 
 

5.  ฝายบริหาร (ฝายปกครอง ฝายวิชาการ และผูอำนวยการ) 

5.1 หากฝายปกครองไดรับแจงผลตรวจ ATK ท่ีเปนบวกของนักเรียนและครู ใหหัวหนาฝายปกครองสอบถาม 

ขอมูลของผูติดเช้ือโควิด-19 (Timeline) 

5.2 ฝายปกครองแจงผลตรวจ ATK และขอมูลของผูติดเช้ือโควิด-19 (Timeline) กับฝายบุคคลเพื่อลงบันทึก

การลาปวยของคร ู 
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5.3 หัวหนาฝายปกครองนำขอมูลนักเรียนติดเช้ือโควิด-19 (Timeline) ไปปรึกษากับหัวหนาฝายวิชาการและ

ผูอำนวยการเพื่อพิจารณาปดหองเรียน 

5.4 เมื่อสรุปผลไดแลว ใหผูอำนวยการประกาศปดหองเรียน และใหเริ่มการสอนแบบ Online 100% เปน

ระยะเวลา 3 วัน หัวหนาฝายปกครองจะตองแจงการปดหองแกครูประจำช้ันทราบดวย 

5.5 ฝายวิชาการจัดตารางการสอน Online สำหรับหองท่ีปดและประสานงานแกครูผูสอนหองเรียนดังกลาว 

5.6 หัวหนาฝายปกครองแจงหัวหนางานอาคารใหทำความสะอาดและฆาเช้ือหองท่ีถูกปด 

5.7  ฝายปกครองรับรายงานจากครูประจำช้ันจากการติดตามผลตรวจ ATK ของนักเรียนท่ีกักตัวทุกคน วันท่ี 3 

เพื่อหารือกับผูอำนวยการพิจารณาประกาศเปดหองเรียนตามปกติในวันท่ี 4 หากนักเรียนท่ีกักตัว  

มีผลตรวจ ATK เปนลบ ผูอำนวยการจะทำการอนุมัติเปดหองเรียนดังกลาว โดยแจงผานหัวหนาฝายปกครอง 

แตหากนักเรียนมีผลตรวจ ATK เปนบวก ครูประจำช้ันแจงนักเรียนติดเช้ือโควิด-19 ใหกักตัวตามมาตรการ 

โควิด-19 และติดตามผล ในวันท่ี 10 บันทึกอาการและรายงานหัวหนาฝายปกครองตอไป 

5.8  หัวหนาฝายปกครองแจงใหครูประจำช้ันเตรียมตัวกลับมาเปดหองเรียนในวันท่ี 4 หากไดรับการอนุมัติเปด

หองเรียนจากผูอำนวยการ และหัวหนาฝายวิชาการแจงครูรายวิชาทำการสอน 2 ระบบ On-site สำหรับ

นักเรียนท่ีผลเปนลบ และ Online สำหรับนักเรียนผลเปนบวก  

6. แนวทางปฏิบัติการเขาใชบริการหองพยาบาลสำหรับนักเรียน 

6.1 หองพยาบาลจะเปดประตูใหบริการ เขา-ออก เพียงประตูเดียว คือประตูดานหลังท่ีติดกับหองปฏิบัติการ

อาหารประถม 

6.2 ครูหองพยาบาลวัดอุณหภูมินักเรียน กอนเขาหองพยาบาล 

6.2.1 ถาอุณหภูมิ ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะปฏิบัติ ดังนี้ 

6.2.1.1 สอบถามอาการเบ้ืองตน และใหทานยารักษาตามอาการ 

6.2.1.2 หากมีอาการเขาขายอาการของโรคโควิด 19 เชน ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไมไดกล่ิน ไม

รูรสชาติ ใหครูหองพยาบาลแจงผูปกครองเพื่อขออนุญาตตรวจ ATK ใหแกนักเรียน หากติดตอ

ไมไดภายใน 5 นาที ใหครูพยาบาลตรวจโดยทันที 
 

นักเรียน ไป - กลับ 

1) หากผล ATK เปนบวก ครูพยาบาลตองแยกนักเรียน เขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหอง 

จนกวาผู ปกครองจะมารับกลับ หากผูปกครองไมสามารถมารับได ภายใน 2 ชั ่วโมง ครูพยาบาลจะสงตัว

นักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา ใหนักเรียนรอรถของโรงเรียนมารับท่ีหองพยาบาล เดินทางไปโรงพยาบาล 

เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย รายงานใหผูบริหารรับทราบ และ

รายงานขอมูลใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขศูนยท่ี 31 และหนวยส่ิงแวดลอมเขตบางพลัดทราบ 

2) หัวหนาฝายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานท่ีใหทำความสะอาดหองเรียนท่ีมีนักเรียนปวย 

3) หากผล ATK เปนลบ นักเรียนสามารถนอนพักที่หองพยาบาลไดไมเกิน 2 ชั่วโมง หากรับประทาน

ยาสามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั ่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลจะเปนผูโทรศัพทแจง

ผูปกครองใหมารับนักเรียนที่หองพยาบาลทันที แตถาผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนได ภายใน 2 ชั่วโมง 
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ครูหองพยาบาลจะแจงผูปกครองและสงตัวนักเรียนเขารับการวินิจฉัยโรคท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา หากเปนโรค

ท่ีไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงตัวนักเรียนเขารับการรักษาและ

นอนพักท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 

นักเรียนประจำ 

1) หากผล ATK เปนบวก ครูพยาบาลตองแยกนักเรียน เขาหองกักตัว และหามนักเรียนออกจากหอง

ครูพยาบาลติดตอหัวหนาครูฝายประจำ 

2) ครูฝายประจำจะแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวท่ีบานของนักเรียน (ในกรณีท่ี

นักเรียนอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนท่ีบานอยูไกล หรืออยูตางจังหวัด ครูฝาย

ประจำแจงผูปกครอง และสงตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยูในความดูแลของแพทย หรือ

สถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด หากผูปกครองไมสะดวกมารับ (กรณีที่อยูนอกเขตปริมณฑลหรืออยูตางจังหวัด) 

นักเรียนจะตองอยูกักตัวใน Quarantine Zone ของโรงเรียนเทานั้น และทำตามมาตรการปองกันโควิด-19 

ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝายประจำตรวจสอบอาการของนักเรียนและแจงผูปกครองของนักเรียนทุกวัน แต

หากนักเรียนมีไขข้ึนสูง 39 องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะสงตัวนักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อใหอยู

ในความดูแลของแพทย หรือสถานท่ีท่ีโรงพยาบาลกำหนด ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อ

นำสงโรงพยาบาล 

3)  หากผล ATK เปนลบ นักเรียนประจำสามารถนอนพักได ไมเกิน 2 ชั ่วโมง หากรับประทานยา

สามัญประจำบานและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลจะตองแจงหัวหนาครูฝาย

ประจำใหรับนักเรียนกลับไปกักตัวที่ Quarantine Zone และติดตอผู ปกครอง เพื่อแจงใหผูปกครองทราบ

อาการของนักเรียน และครูฝายประจำจะตองสงตัวนักเรียนไปท่ีโรงพยาบาลเจาพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หาก

เปนโรคที่ไมเกี่ยวของกับโควิด-19 แตมีความรุนแรง ครูประจำแจงผูปกครองใหมารับนักเรียนกลับบาน หาก

ผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียนกลับบานได ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสงนักเรียนเขารับการรักษา

และนอนพักท่ีโรงพยาบาล ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนเมื่อนำสงโรงพยาบาล 
 

6.3 ในกรณีท่ีนักเรียนอาการดีข้ึน ทางครูหองพยาบาลแจงครูประจำช้ันใหนักเรียนกลับเขาหองเรียนไดตามปกติ 

หรือหากตองไปพบแพทย ครูหองพยาบาลตองแจงครูประจำช้ันใหทราบ 
 

7. แนวทางปฏิบัติการเขาใชบริการหองพยาบาลสำหรับครู บุคลากร และพนักงาน 

หากครู บุคลากร และพนักงาน มีอาการเขาขายอาการของโรคโควิด 19 เชน มีไข 37.5 องศาเซลเซียส

ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไมไดกล่ิน ไมรับรูรสชาติ อยางใดอยางหนึ่ง ใหตรวจ ATK ทันทีหากมีอยูท่ีตัว หากไมมีให

ไปตรวจที่หองพยาบาลทันที ครูหองพยาบาลจะทำการตรวจ ATK โดยการ Swab จมูก หองพยาบาลจะเปด

ประตูใหบริการเขา-ออก เพียงประตูเดียว คือประตูดานหลังท่ีติดกับหองปฏิบัติการอาหารประถม เมื่อครูหอง

พยาบาลทราบผลตรวจแลวจะปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1 หากผลตรวจ ATK เปนลบ 

7.1.1 สอบถามอาการเบ้ืองตน 
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7.1.2 ใหรับประทานยารักษาตามอาการ นอนพักดูอาการ 1 ช่ัวโมง หากอาการดีข้ึน ให

กลับไปปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม หากอาการไมดีข้ึน ครูหองพยาบาลแจงใหครู บุคลากร และ

พนักงานกลับท่ีพักทันที หามเดินไปในสถานท่ีตางๆในโรงเรียน และไปพบแพทยเพื่อตรวจหา

สาเหตุการปวยภายในวันนั้น โดยใหแจงลาปวยตามปกติ         

7.2 หากผลตรวจ ATK เปนบวก 

7.2.1 ใหกลับท่ีพักทันที หามเดินไปในสถานท่ีตางๆในโรงเรียน โดยไมตองลงเวลาออก 

7.2.2 หัวหนาฝายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี ใหทำความสะอาด หองเรียน/

หองทำงาน ท่ีมีครู บุคลากรและพนักงานผูปวยไปใชงาน 

7.2.3 ครูหองพยาบาลติดตอกับครู บุคลากร และพนักงานท่ีมีการติดเช้ือ เพื่อสอบถาม

รายละเอียดการรักษา และติดตามอาการ เพื่อรายงานให ผูอำนวยการทราบ 

7.2.4 รายงานขอมูลใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขศูนยท่ี 31 และหนวยส่ิงแวดลอมเขตบางพลัด

ทราบ 
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สวนท่ี 5 

บทบาทของทุกคนท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน 

  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีแนวโนมคลี่คลายไปในทาง 

ที่ดีขึ้น เพื่อใหโรงเรียนมีแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงกำหนด

บทบาทของทุกคนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 

1. บทบาทของนักเรียน 

นักเรียนเปนหัวใจสำคัญท่ีตองไดรับการดูแล และความคุมครองใหปลอดภัยอยางสูงสุด ดังนั้นนักเรียน

จะตองปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการ อยางเครงครัด เริ่มต้ังแตการเดินทางออกจากบานมาเรียน ขณะอยูในโรงเรียน จนถึงการ

กลับบาน บทบาทของนักเรียน มีดังนี ้

1.1 เตรียมความพรอมในเรื ่อง อุปกรณการเรียน เครื ่องใชสวนตัว และอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการเรียนให

เรียบรอย 

1.2 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน  

ไมรูรส ใหรีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือโควิด-19 หรือ

กลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด 

1.3 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม ของกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด 

1.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื ้อโควิด-19  และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด-19  จาก

แหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

1.5 ขอคำปรึกษาจากครูผูสอนทันที เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว หรือ

พบความผิดปกติของรางกายท่ีอาจเส่ียงตอการติดเช้ือโรคโควิด-19 
 

2. บทบาทของครูและบุคลากร 

ครูและบุคลากรเปนผูอยูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุดมีหนาท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนทุก

รูปแบบ จึงตองเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

นอกจากจะตองดูแลตนเองแลว ตองใหความสำคัญในดูแลนักเรียน โดยเฉพาะดานสุขอนามัยตามมาตรการท่ี

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร มีดังนี ้

2.1 ประสานกับผูปกครองนักเรียนผานระบบออนไลน (Online) เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ในการปองกัน

การเฝาระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนใหพรอมกอนเปดเรียน 

2.2 ประเมินความเส่ียงของตนเองผานแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ 
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2.3 สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรู

รส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือโควิด-19  หรือกลับ

จากพื้นท่ีเส่ียง และอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด 

2.4 สรางความรูความเขาใจ ขอคำแนะนำในการปองกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือโควิด-19 และติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19จากแหลงขอมูล

ท่ีเช่ือถือได 

2.5 ช้ีแจงขอมูลจากส่ือประชาสัมพันธท่ีทางโรงเรียนจัดไว และส่ืออื่นๆ ใหแกนักเรียน เพื่อเปนการปองกันและ

ลดความเส่ียงจากการแพรกระจายของโรคติดเช้ือโควิด-19 เชน สอนวิธีการลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากาก

ผาหรือหนากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการ

ทำกิจกรรมรวมกันจำนวนมาก 

2.6 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม ของกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด 

2.7 คอยดูแล สอดสองชวยเหล ือน ักเร ียนในเร ื ่องสุขอนามัยให เป นไปตามมาตรการที ่กระทรวง 

สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

2.8 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเส่ียง ตอการติดโรค

โควิด-19 และรายงานตอผูบริหาร 

2.9 สังเกตอารมณและความเครียดของตนเอง นักเรียน ในกรณีที่พบวาเกิดความเครียดในภาวะวิกฤติที่มกีาร

แพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใหรีบประสานงานกับครูหองทักษะชีวิต เพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความเครียดท่ีเกิดข้ึน และนำกระบวนการการจัดการความเครียดท่ีเหมาะสมรวมกับการฝกทักษะชีวิต

ท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 

2.10 ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนท่ีไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครูกำหนด ดวยการแกปญหาการเรียนรู

ใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค” 

2.11 กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียน และผูปกครองนักเรียนใหเปนไปตามมาตรการที่กำหนด

และเปนปจจุบัน 
  

3. บทบาทของผูบริหาร 

ผูบริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแตการวางแผน การกำหนด

นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอน การกำกับติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหา การประเมิน

สถานการณ การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียนใหการตรวจสอบสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารปฏิบัติ มีดังนี้ 

3.1 จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร  ผูปกครองนักเรียน ผูนำ

ชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

3.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในโรงเรียน 
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3.3 แตงต้ังคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูเกี่ยวของ 

3.4 ประเมินความพรอมผาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล ผาน 

MOE Covid 

3.5 ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือ 

โควิด-19  

3.6 จัดใหมีการส่ือสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เกี่ยวกับ

นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการ

โรงเรียน ผานชองทางส่ือ ไดแก Website: www.khemasiri.ac.th, Facebook : Khemasiri Memorial 

School, Line: กลุมของนักเรียนและครูท่ีปรึกษาแตละระดับช้ันและติดตามขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของจาก

แหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

3.7 สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับวัคซีนครบโดส ต้ังแตรอยละ 85 ข้ึนไป 

3.8 สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

และภาครัฐ 

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  

เจลแอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพิ่มชองทางการส่ือสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุมเส่ียงหรือสงสัย 

3.12 จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง ตรวจสอบ 

ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนออนไลน ส่ือออนไลน 

การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห 

3.13 กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเส่ียงหรือผูปวยยืนยันเขามาในโรงเรียนใหแจงงาน

พยาบาล พรอมประสานเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตาม

แผนเผชิญเหตุและมาตรการการปองกันตามระดับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ของสถานศึกษา 

3.14 มีมาตรการใหนักเรียนบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เนนย้ำการนำอุปกรณสวนตัวมาใช 

3.15 ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง 

3.16 กำกับ ติดตามใหมีการสรางขวัญกำลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site) และท่ีเรียน

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 ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 และสรางความรูความเขาใจ  

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 ให

พักผอนอยูท่ีบานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือโควิด-19 หรือกลับจาก

พื้นท่ีเส่ียงอยูในชวงกักตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุข อยางเครงครัด 

4.4 จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา ชอน 

สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา เปนตน 

4.5 จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร หลังใชหองน้ำ 

หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยท่ีดี หลังเลนกับเพื่อน และเมื่อ

กลับมาถึงบานควรใหนักเรียนอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผาใหมทันที 

4.6 ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู เพื่อ

เสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ 

4.7 หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือโควิด-19 สถานท่ีแออัดท่ีมีการรวมกันของคน

จำนวนมาก หากจำเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือใชเจลแอลกอฮอล 

4.8 กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถสาธารณะ รถตู หรือรถอื่น ๆ ผูปกครองควรพิจารณาและ 

ตรวจสอบการใหบริการของพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

4.9 กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูในการดูแล จัดการเรียน

การสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทำกิจกรรม เปนตน 
  

5. บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.1  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชวยเหลือ สนับสนุนดานการบริหารโรงเรียนภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของ

ตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปด

ภาคเรียนท้ังแบบมาเรยีนท่ีโรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน (Online) 
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5.2 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ  ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การ

บริหารงานของโรงเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ส่ือสารและสรางความเขาใจ

ใหกับท้ังนักเรียน และผูปกครอง ใหเขาใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 สรางขวัญ

และกำลังใจ ใหกับนักเรียน  ผูปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีชองทางการส่ือสารใหขอมูล

ขาวสารท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 
 

5.3 ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจาพระยา 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจาพระยา ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอ

ควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณใหสอดคลองตามมาตรการ

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงพยาบาลเจาพระยา สนับสนุนทางการแพทยพรอม

จัดระบบในการบริการตรวจคัดกรองความเส่ียงใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อนักเรียน ครูหรือบุคลากร

ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณมีความเส่ียงตอการติดเช้ือโควิด-19 และมีชองทางการส่ือสารใหขอมูลขาวสารท่ี

ถูกตองเปนปจจุบัน 
 

 5.4 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และชุมชนตางๆท่ีอยูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ส่ือสารและ

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับชุมชน ไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันตนเองการดูแล

สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  และสนับสนุน ชวยแหลือโรงเรียนภายใตสถานการณการ 

แพรระบาด ของโรคติดเช้ือโควิด-19 
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สวนท่ี 6 

การติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสำคัญที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตามแนวทางการ 

เตรียมการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนจะเปน

ผูติดตามสถานการณและการปฏิบัติ ซึ่งจะทำการประเมินผลเปนประจำทุกเดือน ตามมาตรการและแนวทางท่ี

โรงเรียนไดกำหนดไว ดังนี ้

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 ท้ัง 4 องคประกอบ 

4. การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเขมของสถานศึกษาระหวางการจัดการเรียนการสอน 

5. การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุท่ีกำหนดไว 

6. การรายงานขอมูลสารเทศท่ีสำคัญตอโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 




