
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แผนเฝาระวังและปองกัน 
  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

 

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 โรงเรียนโคกสลงุวิทยา 



  
 

 

คํานํา 

 

 จากสถานการณการแพรกระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปจจุบัน พบวาประเทศ ไทยยังมี

การระบาดของโรคนี้อยูอยางตอเนื่อง   แมวาการตรวจพบยอดผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา จะอยูในสถานการณท่ีดีข้ึน

ตามลําดับ  จนมียอดผูติดเช้ือเพียงเลขหลักเดียว แตอัตรายอดของผูติดเช้ือก็ยังคงไมเทากับศูนย  ท้ังนี้กระทรวงศึกษา

การจึงมีหนังสือส่ังการยังสถานศึกษาเพื่อเฝาระวังและปองกันการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ใหปลอดภัยและลดความเส่ียงตอการติดตอของโรคดังกลาว โดยใหสอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข  ท้ังนี้เพื่อให

ภาวะดังกลาวไมกระทบตอสุขภาพและการจัด การศึกษาในสถานศึกษาเมื่อเปดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจํานวนมาก 

รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงกําหนดแผนเฝาระวังเเละปองกันการเเพรระบาด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563  เพื่อใชในการเฝาระวังและปองกันมิให

เช้ือโรคดังกลาวแพรระบาดภายในสถานศึกษา   โดยแผนเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา (COVID-19) นี้ ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนท่ี 2 มาตรการเฝาระวัง และปองกัน

การเเพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา (COVID-19) สวนท่ี 3 การติดตอราชการของบุคคลภายนอก และสวนท่ี 4 การ

คัดกรองบุคคลในครอบครวัเพื่อลดความเส่ียง การเดินทางตางพื้นท่ีหรือพื้นท่ีเส่ียง 

 อนึ่ง การดําเนินการตามแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยาดําเนินการตามบริบทของสถานศึกษาโดยศึกษาองคประกอบท่ีต้ังของโรงเรียน ซึ่งมีความเสียง

นอย ตลอดจนสภาพนักเรียนและบุคลากรท่ีมีจํานวนท่ีสามารถดําเนินการอยางรัดกุม แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับตัวแปรของ

สถานการณท่ีเปล่ียนแปลง มาตรการตาง ๆ อาจปรับเปล่ียนให เหมาะสมตามสถานการณปจจุบันโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยเปนสําคัญ 

 

 

 

       

         (นางอารีย  คนซื่อ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 

 
 



  
 

สารบัญ 

 

  เรื่อง หนา 

ค ํา น ํา  ก 

ส า ร บ ัญ  ข  

สวนท ี่ 1 ขอม ูลพ ื้นฐาน 1 

   ขอม ูลท ั่วไป 1 

  ขอม ูลผูบร ิหาร 2 

  ขอม ูลคร ูและบ ุคลากร 3 

  ขอม ูลน ักเร ียน 4 

  ขอม ูลสถานท่ี 4 

สวนท ี่ 2 มาตรการเฝาระว ังและปองก ันการเเพรระบาดของโรคต ิดเช ื้อโคโรนา (COVID-19) 6 

  ความปลอดภ ัยในการเด ินทาง 6 

  การค ัดกรองกอนเขาสถานศ ึกษา 8 

  การปฏ ิบ ัต ิตนขณะอยูในสถานศ ึกษา 8 

  การจ ัดการเร ียนการสอน 9 

  การจ ัดก ิจกรรมในสถานศ ึกษา 11 

  การร ับประทานอาหาร 11 

  การใชหองส ุขา 12 

  การจ ัดการด ูแลความสะอาดของอาคารสถานท ี่ 13 

  การใชบร ิการหองปฏ ิบ ัต ิการและหองพ ิเศษตาง ๆ 14 

สวนท ี่ 3 การต ิดตอราชการของบ ุคคลภายนอก 17 

สวนท ี่ 4 การค ัดกรองบ ุคคลในครอบคร ัวเพ ื่อลดความเส ี่ยง การเด ินทางตางพ ื้นท ี่หร ือพ ื้นท ี่เส ี่ยง 18 

ภาคผนวก 20 
 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1.1 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ต้ังอยูท่ี เลขท่ี 134  หมูท่ี  2 ตําบลโคกสลุง  อําเภอพัฒนานคิม    
จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย  15140  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5   
โทรศัพท  0-3648-3118  โทรสาร  0-3648-3118  e-mail khoksalung@gmail.com  
website  www.kswschool.ac.th  
    1.1.2 เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   
เนื้อท่ี 117 ไร 87  ตารางวา    
   1.1.3 มีเขตพื้นท่ีบริการ 11 หมูบาน ไดแก หมู1 บานโคกสลุง , หมู2 บานโคกสลุง ,  
หมู3บานโคกสลุง , หมู4 บานโคกสลุง , หมู5 บานโคกสลุง , หมู6 บานโคกสลุง , หมู7 บานโคกสลุง,  
หมู8 บานเขาขวาง , หมู9 บานคันนาหิน , หมู10 บานหวยยาง , หมู11 บานกุดตาฉิม 
 

แผนท่ีโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  

ขอมูลพืน้ฐาน 

N 

อ.พัฒนานิคม 
ปากซอย 24 

โรงเรียนโคกสลุง

วท.เกษตร 

14  10 

 

ทางหลวงหมายเลข 3333 

เสนทางไปเขือ่นปาสักชลสิทธิ์ 

4กม. 

แยกมะนาวหวาน 

เสนทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ


 
 

แยกเขาขวาง 9 ก.ม. 

 
 

mailto:khoksalung@gmail.com


  
 

สัญลักษณประจําโรงเรียน 

       
อักษรยอของโรงเรียน ค.ส.ว 
ตนไมประจําโรงเรียน ตนกาสะลอง 
สีประจําโรงเรียน  ฟา-ขาว 
ปรัญาประจําโรงเรียน ปญญา ว ธเนน เสยโย 
คําขวัญประจําโรงเรียน รักกติกา อดกล่ัน ขยัน สรางสรรคความดี 
 
วิสัยทัศน 
 “ภายในป 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม   
บุคลากรมีคุณภาพ  รักความเปนไทยบนพื้นฐานความพอเพียง”  
 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู  ใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ สูมาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาสภาพแวดลอมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 
 3.  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และดํารงตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 4.  พัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพและทันตอเทคโนโลยท่ีี
กาวหนา  และเปนตัวอยางท่ีดีแกผูเรียน  
 5.  สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ดํารงชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
เปาประสงคหลัก 
 1. ดานคุณภาพผูเรียน 
   1.1  ผูเรียนมีความรู  ทักษะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสูมาตรฐานสากล 
   1.2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค 

  1.3  ผูเรียนมีความสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และ ศักยภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.4  ผูเรียนมีทักษะดานการคิด การส่ือสาร ใฝเรียนรู รักการทํางาน และ ผลิตงาน อยางสรางสรรค 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 



  
 

  1.5  ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  และความเปนไทยยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตาง
หลากหลายโดยไมขัดตอกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  
 2.  ดานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
  2.4   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน  

  3.  ดานคุณภาพบริหารจัดการ 
  3.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ดําเนิน การเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   3.2 โรงเรียนมีระบบเครือขายในการพัฒนาการศึกษารวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 โรงเรียนมีระบบความสัมพันธท่ีดีระหวางบาน วัด โรงเรียน และ ชุมชน 
 
ประเด็นกลยุทธ 

1. มาตรฐานการศึกษา  
2. คุณธรรมจริยธรรมความเปนไทยและพื้นฐานความพอเพียง 
3. คุณภาพของบุคลากร 

 
2. ขอมูลผูบริหาร 

 ผูบริหารโรงเรียน  นางอารีย  คนซื่อ ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ได
แตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามสายงานการบริหารโรงเรียน  ดังนี ้
 1. นางกฤษณา    ศลสกล   ผูชวยผูอํานวยการงานวิชาการ 
 2. นายประเสริฐ    ศลสกล   ผูชวยผูอํานวยการงานบริหารท่ัวไป 
 3. นางกรกนก     หาญไชยนะ  ผูชวยผูอํานวยการงานงบประมาณ 
 4. นางสาวอัคยา    เวฬุวนารักษ  ผูชวยผูอํานวยการงานบุคคล 
 5. นายพรชัย     สีผาย   ผูชวยผูอํานวยการกิจการนักเรียน 
 
3. ขอมูลครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภทบุคลากร 

 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผูอํานวยการ - 1 - - 1 - 
รองผูอํานวยการ - - - - - - 
ครูประจําการ 5 17 - 12 10 - 
พนักงานราชการ - 1 - 2 - - 
ครูอัตราจาง 2 - - 2 - - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - - 
นักการ / ภารโรง 1 - 1 - - - 
อื่นๆ 1 - 1 - - - 

รวม 10 20 2 17 12 - 

 
 



  
 

- มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 26 คน (100%) 
- มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด……………-……………….คน (……………-…………%) 
- ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู คนละ ………18…….. ช่ัวโมง / สัปดาห 
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนา เฉล่ียคนละ 2 ครั้ง / ป 
- การไดรับรางวัล เกียรติบัตรของคร ูครูดีเดน ครูจรรยาบรรณ ครูปลอดอบายมุข 

 
4. ขอมูลนักเรียน 

สถิตินักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ช้ัน 
10 มิถุนายน 2562 10 พฤศจิกายน 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 53 30 83 50 29 79 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 52 44 96 52 44 96 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 49 46 95 47 45 92 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 154 120 274 149 118 267 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 18 22 40 16 20 36 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 12 24 36 10 24 34 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 21 25 46 21 25 46 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 51 71 122 47 69 116 

รวม 205 191 396 196 187 383 

ท่ี รายการ พ.ศ. ท่ีสราง 
1 
 
 

2 
3 
4 
 
 

5 
6 
 
 

อาคารเรียนถาวร  2 หลัง 
        1.1  แบบ 106 ต. จํานวน 1 หลัง 7 หอง 
         1.2  แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 1 หลัง 16 หอง 
อาคารโรงฝกงานแบบ 100/27 1 หลัง 2 หนวย 
หอประชุม    1  หลัง 
หองน้ําหองสวม  จํานวน 2 หลัง (12ท่ี) 
           4.1 หลังท่ี 1  
           4.2  หลังท่ี 2 
โรงอาหารช่ัวคราว  1 หลัง 
อาคารเรียนช่ัวคราว  2 หลัง 
         6.1  หลังท่ี 1 ปรับปรุงเปนอาคารคหกรรม 
         6.2  หลังท่ี 2 ปรับปรุงเปนอาคารเก็บวัสดุเกษตร 

 
2521 
2536 
2529 
2541 

 
2535 
2536 
2518 

 
2518 
2521 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
 
 
 

14 
 

15 
16 
17 

หอสงน้ําประปาภายใน 
เรือนเพาะชํา 
โรงควบคุมระบบสูบน้ําประปาภายใน 
สนามบาสเกตบอล 
สนามเปตองช่ัวคราว 1 สนาม 
หอพระ “พระพุทธโคกสลุงคุณาธาร” 
บานพักครู 8 หลัง 
 
 
 
 
บานพักนักการภารโรง  2 หลัง 
 
หองประชาสัมพันธ 
โรงกรองน้ําด่ืม  
บอน้ําบาดาล 

2528 
2535 
2528 
2537 
2534 
2538 

2518 (2 หลัง) 
2521 (1 หลัง) 
2522 (2 หลัง) 
2529 (2 หลัง) 
2535 (1 หลัง) 
2518 (1 หลัง) 
2535 (1 หลัง) 
2557 (1 หลัง) 
2557 (1 หลัง) 

       2557 (1 บอ) 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

       โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดกําหนดมาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)  สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา แบงออกเปน 9 ดาน 

ดังนี ้

1)  ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน 
2)  การคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา 
3)  การปฏิบัติตนขณะอยูในสถานศึกษา 
4)  การจัดการเรียนการสอน 
5)  การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
6)  การรับประทานอาหาร 
7)  การใชหองสุขา 
8)  การจัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี 
9)  การใชบริการหองปฏิบัติการและหองพิเศษตาง ๆ 
 โดยมาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตละดาน มี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน 

 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ดานความ

ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน แบงออกเปน 4 หัวขอยอย ไดแก 1) การดูแลเฝาระวังของผูประกอบการรถ

รับสงนักเรียน 2) การดูแลเฝาระวังของนักเรียนกอนเดินทางมาสถานศึกษา 3) การดูแลเฝาระวังของนักเรียนกอน

เดินทางกลับบาน และ 4) การดูแลเฝาระวังของนักเรียนท่ีเดินทางโดยรถจักรยานยนต โดยแตละหัวขอมีราย 

ละเอียด ดังนี้ 

การด ูแลเฝาระว ังของผูประกอบการรถร ับ-สง 
 1. ผู ขับรถรับส งนักเรียนและผู ดูแลนักเรียนต องสวมหน ากากอนามัยหรือหน ากากผ าตลอดระยะเวลาการรับ 

– ส งน ักเร ียน 

 2. ผู ขับรถรับส งนักเรียนและผู ดูแลนักเรียนต องตรวจวัดอุณหภูมิร างกายทุกวัน หากพบว ามีไข  (อุณหภูมิ

ต้ังแต37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) ต องหยุดปฏิบัติหน าท่ีทันทีและมอบหมายให บุคคลอื่นปฏิบัติหน าท ี่แทน 

 3. ผู ประกอบการรถรับ – ส งต องทําความสะอาดรถรับ-ส งนักเรียนทุกวันและใช ผ าชุบแอลกอฮอล เช็ดทํา

ความสะอาดบร ิเวณจ ุดเส ี่ยงบนรถท ุกคร ั้ง ทง ั้ ก อนดําเน ินการร ับและส งน ักเร ียน 

สวนที่ 2  

มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา    
(COVID-19) 

 
 



  
 

 4. จ ัดเตร ียมแอลกอฮอล  หร ือเจลแอลกอฮอล ให น ักเร ียนสําหร ับล างม ือก อนข ึ้นรถ 

 5. ตรวจวัดอุณหภูมิร างกายของนักเรียนก อนข้ึนรถมาโรงเรียน หากพบว านักเรียนมีไข  (อุณหภูมิต้ังแต  

37.5องศาเซลเซ ียสข ึ้นไป) ต องให น ักเร ียนพ ักอยู บ านและแจ งให ผู ปกครองพาน ักเร ียนไปพบแพทย  

 6. กําช ับให น ักเร ียนท ุกคนสวมหน ากากอนามัย หร ือหน าผ าก อนข ึ้นรถและตลอดระยะเวลาท ี่อย ูบนรถ 

 
การด ูแลเฝาระว ังของน ักเร ียนกอนเด ินทางมาโรงเร ียน 

1. สวมหน ากากอนามัย หร ือหน ากากผ าท ุกคร ั้งก อนออกจากบ าน และสวมตลอดระยะเวลาท ี่อยู บนรถ 

2. ตรวจวัดอุณหภูมิร างกายตนเองก อนข้ึนรถมาโรงเรียน หากพบว ามีไข  (อุณหภูมิต้ังแต  37.5 องศา 

เซลเซ ียสข ึ้นไป) ต องพ ักอยู บานและให ผู ปกครองพาไปพบแพทย  

3. ใช แอลกอฮอล หร ือเจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดม ือก อนข ึ้นรถมาสถานศ ึกษาท ุกครั้ง 

 
การด ูแลเฝาระว ังของน ักเร ียนกอนเด ินทางกล ับบาน 

1. สวมหน ากากอนามัยหร ือหน ากากผ าก อนข ึ้นรถร ับส งกล ับบ าน และสวมตลอดระยะเวลาท ี่อย ูบนรถ 

2. ใช แอลกอฮอล หร ือเจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดม ือก อนข ึ้นรถกล ับบ านท ุกครั้ง 

 
การด ูแลเฝาระว ังของน ักเร ียนท ี่เด ินทางโดยรถจ ักรยานยนต 

นักเรียนท่ีเดินทางมาสถานศึกษาโดยรถจักรยานยนต   ให สวมหมวกกันน็อคส วนตัว ไม ใช หมวก 

ก ันน ็อคร วมก ับผู อื่น และสวมหนmากากอนามัยหร ือหน ากากผ าท ุกคร ั้งท ี่เด ินทางท ั้งไปและกล ับสถานศ ึกษา 

 
2) การคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา 

มาตรการเฝ าระวังและป องกันการเเพร ระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ด านการค ัดกรองก อนเข าสถานศ ึกษา ม ีรายละเอ ียด ด ังน ี้ 

1.  ครูเวรประจําวันตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเขาสถานศึกษาจะตองสวม 

หนากากอนามัย หรือหนากากผาทุกคน  หากตรวจพบวาไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผามา

มีบร ิการจําหน ายหน ากากผ าใหในราคาถก ูกเพ ื่อใหท ุกคนสวมหนากากกอนเขาสถานศ ึกษา 
2.  ครูเวรประจําวันตรวจวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาบริเวณหนาประตู

หากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีไข  (อุณหภูมิตั งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป) 

ใหหย ุดเร ียน หย ุดงานในว ันน ั้นท ันทีและเด ินทางกล ับบานเพ ื่อรอด ูอาการ 
3. ครูเวรประจําวันให นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช เจลแอลกอฮอล ล างมือทุกคนก อนเข า

สถานศ ึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



   

4.  สถานศึกษาทําข อตกลงความร วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บ าน โรงพยาบาลส งเสริม 

สุขภาพประจําตําบล ในการตรวจวัดอุณหภูมิร างกายนักเรียนหน าประตูโรงเรียนทุกวันจันทร เพ ื่อเฝ า

ระว ังน ักเร ียน คร ู และบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ี่ม ีประว ัต ิการเด ินทางออกนอกพ ื้นท ี่หร ือม ีญาต ิจากต างพ ื้นท ี่ 

    มาพําน ักอย ูในพ ื้นท ี่เด ียวกนั  เพ ื่อเป ็นการค ัดกรองและเฝ าระว ังอย างถ ูกต อง 

5.  สถานศ ึกษาจ ัดเตร ียมจ ุดฉ ีดพ นน ำยาฆ าเช ื้อหน าโรงเร ียนก อนท ี่น ักเร ียนจะเด ินเข าสถานศ ึกษา 

6.  น ักเร ียนเว นระยะ 1 - 2 เมตร ในการเด ินเข าสถานศ ึกษา 

 
3) การปฏิบัติตนขณะอยูในสถานศึกษา 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานการปฏิบัติตน
ขณะอยูในสถานศึกษาของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  สวมหนmากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดระยะเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา 
 2.  ลางมือบอย ๆ ดวยแอลกอฮอล เจลแอลกอฮอล หรือสบูเหลวลางมือ 
 3.  หลีกเล่ียงการใชภาชนะ และอุปกรณตาง ๆ รวมกัน 
 4.  หากมีอาการไอ จาม หรือรูสึกวามีไขm มีอาการคลายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหอนุญาต 
ออกจากสถานศึกษาเพื่อไปพบแพทยทันที 
 5.  หลีกเล่ียงการจับราวบันได ลูกบิดประตู แตหากหลีกเล่ียงไมไดใหลางมือดวยแอลกอฮอล หรือเจล
แอลกอฮอลทันที 
 6.  หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณใบหนาของตัวเอง 
 7.  ท้ิงขยะทุกอยางของตนเองใหลงถังขยะ และหลีกเล่ียงการสัมผัสขยะของผูอื่นดวยมือเปลา 
 8.  หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมเปนจํานวนมากและกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสกัน หากมีความจําเปนตอง
จัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมใหมีการเวนระยะหางกัน 1 – 2 เมตร 

 
4) การจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ดานการจัดการ
เรียนการสอนแบงออกเปน 3 หัวขอยอย ไดแก 1) การเปล่ียนหองเรียน 2) การจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน 
และ 3) การจัดหองเรียน  โดยแตละหัวขอมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 1. การเปล่ียนหองเรียน 
 1.1 การเปล่ียนคาบเรียนใหนักเรียนต้ังแถวเรียงตามเลขท่ีและเดินเปนแถว  เมื่อถึงหองเรียนแลวใหต้ังแถว
รอหนาหองกอน  เพื่อใหครูประจําวิชาใชแอลกอฮอล หรือเจลแอลกอฮอลใหนักเรียนทุกคนลางมือ กอนเขาหองเรียน 
 1.2 นักเรียนทุกคนเดินเขาหองเรียนทางประตูหนา และเมื่อหมดคาบเรียนใหเดินออกจากหองเรียนทาง 
ประตูหลัง 
 1.3 การวางรองเทาใหนักเรียนถอดรองเทาและวางเรียงตามเลขท่ีบนช้ันวางรองเทาหรือบริเวณหนาหอง  
เรียน โดยใหนักเรียนท่ีเรียนคาบกอนหนาหยิบรองเทาออกไปใหหมดกอน  นักเรียนท่ีจะเขาเรียน ใหมจึงนํารองเทา

ไปวางตามตําแหนงเลขท่ีของตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
2. การจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน 

2.1  ครูสวมหนากากอนามัย หนากากผา หรือใสเฟสชิลตลอดเวลาในขณะสอน 
2.2  ครูใชแอลกอฮอล หรือเจลแอลกอฮอลลางมือกอนทําการสอนทุกคาบเรียน    

   2.3  ครูกําชับใหนักเรียนทุกคนสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา ตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน 
   2.4  ครูคอยกํากับดูแลเรื่องการเวนระยะหางของนักเรียนขณะจัดการเรียนการสอนอยางเครงครดั 
 
3. การจัดหองเรียน 
 การจัดหองเรียนใหจัดโตะเรียน 5 แถว แถวละ 7 โตะ หรืออาจจัดเปน 7 แถว แถวละ 5 โตะ ตาม ความ
เหมาะสมของบริบทหองเรียนแตละหอง โดยจัดใหมีระยะหางระหวางโตะประมาณ 1.2 เมตร ดังภาพ 
 

 
ภาพ แสดงตัวอยางแผนผังการจัดหองเรียน 

 
 



 
 

5) การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาในการเขา 
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาทุกครั้งอยางเครงครัด 
 2. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตองมีการเวนระยะหาง 1 – 2 เมตร 
 3. การจัดกิจกรรมหนาเสาธง หากมีฝนตกไมสามารถการทํากิจกรรมหนาเสาธงบริเวณสนามได ใหหลีก เล่ียง
การเขาแถวในหอประชุม แตใหเขาแถวเคารพธงชาติท่ีหองเรียนของตนเองแทน เพื่อลดความแออัดจากการใชหอประชุม 
 4. ใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนลางมือใหสะอาดกอนการทํากิจกรรมทุกครั้ง 
 5. ในจัดกิจกรรมท่ีมีความจําเปนตองจัดในหอประชุม ใหแบงการจัดกิจกรรมเปน 2 ครั้ง กลาวคือแบง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเขาทํากิจกรรมในหอประชุมคนละชวงเวลา 
 6. งดกิจกรรมการเขาหอประชุมหลังจากพักกลางวัน 
 7. กิจกรรมการทําความสะอาดเขตพื้นท่ีใหนักเรียนเช็ดทําความสะอาดอุปกรณทําความสะอาดเขตพื้นท่ี ทุกครั้ง
หลังใชงาน 
 
6) การรับประทานอาหาร 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานการรับ ประทาน
อาหารในโรงอาหารของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ปรับเวลาพักรับประทานอาหารเปน 2 ชวง ดังนีช้วงท่ี 1 เวลา 11.05 – 12.00 น. สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ชวงท่ี 2 เวลา 12.00 – 13.00 น. สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. การนั่งรับประทานในโตะเดียวกันใหนัง่เวนระยะหางกัน โดยมีการติดต้ังอุปกรณแผนใสกันระหวางท่ีนั่งและมี
แนวปฏิบัติการนั่งโตะรับประทานอาหาร ดังนี ้

• โตะหินออน 40 ตัว  ใหนั่งโตะละ 4 คน  

• โตะไมส่ีเหล่ียม (เล็ก) 14 ตัว ใหนั่งโตะละ 4 คน  

• โตะไมส่ีเหล่ียม (กลาง) 21 ตัว ใหนั่งโตะละ 4 คน  

• โตะไมส่ีเหล่ียม (ใหญ) 16 ตัว ใหนั่งโตะละ 6 คน  
รวมโรงอาหารสามารถจุคนไดสูงสุด 396 คน 
 3. จัดใหมีทางเขา – ออกโรงอาหาร 1 ทาง (ตรงทายโรงอาหาร) โดยปดทางเขาออกอื่น  และมีการคัด กรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิและใหลางมือท่ีอางลางมือหรือลางมือโดยใชแอลกอฮอลหรือเจลแอลกอฮอลกอนไปเขาบริเวณโรง
อาหาร 
 4. มีการกําหนดจุดระหวางเขาแถวรอซื้ออาหารใหมีระยะหางกนั  และจัดใหมีจุดบริการแอลกอฮอลหรือเจล
แอลกอฮอลสําหรับลางมือบริเวณหนารานอาหารทุกราน 
 5. ฉีดพนยาฆาเช้ือในบริเวณโรงอาหาร สัปดาหละ 1 ครั้ง 
 6. กําชับใหผูขายคํานึงถึงความสะอาด และความสดใหมของอาหารท่ีนํามาจําหนาย 
 หมายเหตุ    ใหนักเรียนปฏิบัติตามขอกําหนดในการรับประทานอาหารขางตน ท้ังชวงเชาและชวงพักกลางวัน 
 
7) การใชหองสุขา 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานการใชหองสุขา มี
รายละเอียด ดังนี ้ 
 1. จัดใหมีสบูเหลวสําหรับลางมือบริเวณอางลางมือหนาหองสุขา (โดยจะจัดใสขวดเปนแบบกด) ดังนี้ 

• หองสุขานักเรียนชาย  มีจุดบริการ 1 จุด 

• หองสุขานักเรียนหญิง  มีจุดบริการ 1 จุด 

 



 
 

• หองสุขาครหูองธุรการ มีจุดบริการ 1 จุด 
 2. มีการกําหนดจุดระหวางเขาแถวรอเขาใชหองสุขาใหมีการเวนระยะหางกันอยางนอย 1 เมตร นักเรียนจะตอง
ยืนเขาแถวรอใชหองสุขาตามจุดท่ีกําหนดไวเทานั้น  ไมอนุญาตใหเขาไปยืนรอหนา ประตูหองสุขา 
 3. การเขาใชหองสุขากําหนดใหมีทางเขา 1 ทาง และทางออก 1 ทาง ไมอนุญาตใหเดินเขา – ออก สวนทางกัน 
  4. ลางทําความสะอาดหองสุขาทุกวัน  โดยใชน้ํายาฆาเช้ือท่ีสามารถกําจัดเช้ือไวรัสโคโรนาได 
 
8) การจัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ดานการจัดการดูแล
ความสะอาดของอาคารสถานท่ี มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. สถานศึกษาทําขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา ตําบล 
ในการฉีดพนน้ํายาฆาเช้ือทุกสัปดาห 
 2. จัดใหมีจุดบริการแอลกอฮอล หรือเจลแอลกอฮอล สําหรับลางมือ สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา ทุกหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองสํานักงาน 
  3. จัดใหมีสบูเหลวสําหรับลางมือบริเวณอางลางมือหนาหองสุขา 
 4. ตัดแตงตนไมท่ีปกคลุมอาคาร เพื่อใหแสงแดดสองถึงหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสํานักงานรวมท้ัง ชวยให
อากาศสามารถถายเทไดmสะดวก 
 5. บริการทําความสะอาดพื้นท่ีท่ีมีการใหบริการเปนประจําและมีจํานวนผูใชมากดวยน้ํายาฆาเช้ือทุกวัน 
 6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมทําความสะอาด Big Cleaning  Day  
 
9) การใชบริการหองปฏิบัติการ และหองพิเศษตาง ๆ 
 มาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานการใชบริการ
หองปฏิบัติการ และหองพิเศษตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผากอนเขาใชบริการ 
 2.  มีการกําหนดจุดระหวางเขาแถวรอเขาใชบริการ ใหมีการเวนระยะหางกันอยางนอย 1 เมตร 
 3.  มีจุดใหบริการแอลกอฮอลหรือเจลแอลกอฮอล สําหรับลางมือกอนเขาใชบริการ 
 4.  ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียนกอนเขาใชบริการ 
 5.  ใหนักเรียนนั่งเรียนตามจุดท่ีกําหนดไว โดยจัดใหท่ีนั่งแตละจุดมีระยะหางกันประมาณ 1 เมตร 
 6.  จัดหองปฏิบัติการใหมีอากาศถายเทไดสะดวก 
  โดยการจัดหองปฏิบัติการและการกําหนดจุดท่ีนั่ง สําหรับนักเรียนในการใชบริการหองปฏิบัติการ แตละหอง มี
ลักษณะ ดังนี้ 
   

 



 
 

                       
ภาพ แสดงตัวอยางแผนผังการจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 

 
ภาพ แสดงตัวอยางแผนผังการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 

หนาช้ันเรียน 

 



 
 

 
ภาพ แสดงตัวอยางแผนผังการจัดท่ีนั่งหองหองดนตรี  

 

 
ภาพ แสดงตัวอยางแผนผังการจัดท่ีนั่งหองสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดกําหนดมาตรการเฝาระวังและปองกันการเเพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) สําหรับการติดตอราชการของบุคคลภายนอกโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา เปดใหบริการ ต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป โดยจะเปดประตูดานหนาทางเขา
สถานศึกษาเพียงประตูเดียว 
 2.  มีการต้ังจุดคัดกรองเบ้ืองตนใหแกผูมาติดตอราชการทุกคน โดยตรวจวัดอุณหภูมิรางกายและใหผูมาติดตอ
ราชการลางมือดวยแอลกอฮอลหรือเจลแอลกอฮอลกอนเขาสถานศึกษา 
 3.  กําชับใหบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการ สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา เพื่อปองกันการ
แพรกระจายของเช้ือโรค ตลอดระยะเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา 
 4.  ลงทะเบียนรายช่ือผูมาติดตอราชการ พรอมเบอรโทรติดตอ 
 5.  ติดสติกเกอรใหกับผูมาติดตอราชการท่ีผานการคัดกรองเบ้ืองตนแลว 
 6.  ติดต้ังจุดบริการแอลกอฮอล หรือเจลแอลกอฮอล สําหรับลางมือ ณ จุดคัดกรอง และทุกกลุมงาน 
 
หมายเหตุ 
- กรณีท่ีผูมาติดตอราชการมีไขสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการเจ็บคอ ไอ มีน้ํามูก หายใจ เหนื่อยหอบ เจ็บหนาอก 
และมีประวัติเส่ียงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทางสถานศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการติดตอราชการ 
- กรณีผูมาติดตอราชการบุคคลใด ไมผานจุดคัดกรองเบ้ืองตน (พรอมติดสติกเกอร) ผูใหบริการ สงวนสิทธิ์ท่ีจะเชิญให
ทานเขารับการตรวจคัดกรองกอน หากไมปฏิบัติตาม จะไมอนุญาตใหเขารับบริการใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3  

การตดิตอราชการของบคุคลภายนอก 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดกําหนดมาตรการในการคัดกรองขอมูลบุคคลในครอบครัวนักเรียนเพื่อลดความเส่ียงใน
การแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รวมท้ังคัดกรองขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางพื้นทีหรือพื้นท่ี
เส่ียงของนักเรียนและบุคคลในครอบครัว โดยมีรายละเอียดข้ันตอน ดังนี้ 
 1. จัดทําแบบประเมินความเส่ียงในการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สําหรับนักเรียน และ
ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินท่ีจัดทําข้ึน 
 3.  รวมรวมขอมูล คัดกรอง ประเมินความเส่ียงและรายงานการสรุปผล 
 4. หากพบนักเรียนท่ีเปนกลุมเส่ียงในเปนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดําเนินการแจงผูนําชุมชน เพื่อ
ทําการกักตัว 14 วันตามมาตรการปองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4  
การคัดกรองบคุคลในครอบครัวเพือ่ลดความเสี่ยง 

จากการเดินทางตางพืน้ทีห่รือพื้นทีเ่สี่ยง 

 



 
 

แบบประเมินความเสี่ยงในการแพร ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สําหรับ

นักเรียนและผู ปกครองของนักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

********************************************************************* 

 
ช่ือ .................................. นามสก ุล………………………………………  ช้ัน ม. ……. / …….  เลขท ี่ ……………… 

 
คําช้ีแจง ในชวง 14 วันท ี่ผานมา (ระหวางวันท่ี 17 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) นักเรียนมีประวัติเส่ียงตอการต ิด

เช้ือ ด ังตอไปน ี้หร ือไม 
 

1.  ในชวง 14 ว ันท ี่ผานมา น ักเร ียนพ ักอาศ ัยอยูในจ ังหว ัดลพบ ุร ี ใชหร ือไม 

❑ ใช ❑ ไมใช ระบ ุสถานท ี่ ………………………………  

2.  ในชวง 14 ว ันท ี่ผานมา น ักเรียนไดเด ินทางไปตางประเทศ หรือเด ินทางไปย ังพ ื้นท ี่ท ี่ม ีการระบาดของ 

โ ร ค ต  ิด เ ช  ื้อ ไ ว ร  ัส โ ค โ ร น า  2019  (COVID -19) ห ร อื ไ ม  

❑ ใช ระบ ุสถานท ี่ ……………………………… ❑ ไมใช 

3.  ในชวง 14 วันท ี่ผานมา นักเรียนประวัติไปในสถานท ี่ท ี่มีประชาชนหนาแนน หรือมีการรวมกลุมคน เชน 
ตลาดนัด หางสรรพส ินคา สถานพยาบาล หร ือขนสงสาธารณะ หร ือไม 

❑ ใช ระบ ุสถานท ี่ ……………………………… ❑ ไมใช 

4.  ในชวง 14 วันท ี่ผานมา นักเรียนมีประวัติสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดตอเช ื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -
19) ห ร  ือ ไ ม  

❑ ใช ❑ ไมใช 

5.  ในครอบครัวของนักเรียนมีบุคคลท่ีเดินทาง หรือกลับมาจากพ ื้นท ี่เส ี่ยงท ี่มีการระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวง 14 ว ันท ี่ผานมา  ใชหร ือไม 

❑ ใช ระบ ุความส ัมพ ันธ  ………………………
 

❑ ไมใช  

6.  น ักเร ียนม ีบ ุคคลในครอบคร ัวเปนบ ุคลากรทางการแพทยหร ือสาธารณสุข  ใชหร ือไม 

        ❑ ใช ระบุความสัมพันธ  ………………………  ❑ ไมใช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

 

 



 
 

 

 

 
คําส ั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  

ท  ี่ 74 /2563 

เร ื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคต ิดเช ื้อไวร ัสโคโรนา (COVID -

19) ใ น ก า ร จ  ัด ก า ร เ ร  ีย น ก า ร ส อ น  ป ก า ร ศ ึก ษ า  2563  

------------------------------------------------ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศใหสถานศึกษาเปดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563  โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประกาศสถานการณฉุกเฉินสืบเนื่องจากการ
ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ดวยท้ังนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2563 
เปนไปดวย ความเรียบรอย  โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดจัดทําแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563  จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
เฝาระวังและปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ป
การศึกษา 2563 ประกอบ ดวยบุคคลและฝายตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

1. นางอารีย  คนซือ่                                    ประธานกรรมการ 

2. นางกฤษณา ศลสกล  กรรมการ 

3. นายประเสร็จ ศลสกล  กรรมการ 

4. นางกรกนก หาญไชยนะ  กรรมการ 

   5. นายพรชัย    สีผาย          กรรมการและเลขา 
 

บทบาทหนาท่ี 

อํานวยความสะดวกสนับสนุนใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยอยางประสิทธิภาพ 

 
2. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

1. นายวรพงษ เวชยางกูล                              ประธานกรรมการ 

2. นายเสนห แกวเนตร                      กรรมการ 

3. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                      กรรมการ 

4. หัวหนาสถานอีนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลโคกสลุง กรรมการและเลขา 

 

บทบาทหนาท่ี 

ใหคําปรึกษา และกํากับติดตามการดําเนินงานจัดทําแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวร ัสโคโรนา (COVID -19)  ใ น ก า ร จ  ัด ก า ร เ ร  ีย น ก า ร ส อ น ป ก า ร ศ ึก ษ า   2563   ใ ห เ ป น ไ ป ด ว ย ค ว า ม เ ร ีย บ ร อ ย  
 



 
 

 
3. คณะกรรมการดําเน ินงาน 

1. นางอารีย คนซื่อ   ประธานกรรมการ 

2. นายวรพงษ เวชยางกูล                             รองประธานกรรมการ 

3. นายพรชัย สีผาย   กรรมการ 

4. นางกฤษณา              ศ ล ส ก ล    กรรมการ 

5.  นางสาวอัคยา          เวฬุวนารักษ    กรรมการ 

6.  น า ง ส า ว ก ช พ ร ร ณ  ล า พ ิม พ    กรรมการ 

7.  นางสาวธันยนนัท ปาสลุง   กรรมการและเลขาน ุการ 

8. นางสาวสุกัญญา อําไพ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
บทบาทหนาท่ี 

1. วางแผนในการดําเน ินงานและประสานงานก ับผูรับผิดชอบหนาท่ีตาง ๆ 
2. ใหคําปร ึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเน ินงาน 

3. กําก ับต ิดตาม และแกไขปญหาอ ันอาจเก ิดข ึน้ในระหวางการดําเน ินงานใหสําเร ็จลุลวงดวยด ี 

4. ปฏ ิบ ัต ิหนาท่ีอื่น ๆ ท ี่เกี่ยวของ 

4. คณะกรรมการจัดทําแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  

ใ น ก า ร จ  ัด ก า ร เ ร  ีย น ก า ร ส อ น ป ก า ร ศ ึก ษ า  2563 

4.1 คณะกรรมการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคต ิดเช ื้อไวร ัสโคโรนา (COVID-19) 

1) คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบดวย  

1.  นายพรชัย สีผาย          ประธานกรรมการ 

2. นายสุทัศน ศรีแกว          กรรมการ 
 3.  นายกิตติศักด์ิ แสงนาเรียง          กรรมการ 

4.  นายกําพล อวมอาร ี          กรรมการและเลขานุการ 
 

 

2) คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนกอนเขาสถานศึกษาและการปฏบิัติตนขณะอยูในสถานศึกษาของ

ขาราชการและนักเรียน ประกอบดวย 

  1. นางสาวธนัยนันท         ปาสลุง    ประธานกรรมการ 

  2. ครูเวรประจําวัน ดังนี ้

   วันจันทร 
   1. นายประเสริฐ           ศลสกล   กรรมการ 
   2. นางสาวธันยนันท       ปาสลุง   กรรมการ 
   3. นางสาวจิราภรณ       สวางใจ   กรรมการ 
   4. นางสาวสุกัญญา  อําไพ   กรรมการ 
   5. นายกิตติศักด์ิ           แสงนาเรียง  กรรมกาน

 



 

   วันอังคาร  
   1. นางกรกนก              หาญไชยนะ  กรรมการ 
   2. นางสายยนต            เสือสูงเนิน  กรรมการ 
   3. นายสุทัศน               ศรีแกว   กรรมการ
   4. นางศิริรัตน              นอยแกว  กรรมการ 
   5. นางพฤฒินนัท          แสนสุข   กรรมการ 

    
   วันพุธ 

   1. นางกฤษณา             ศลสกล   กรรมการ 
   2. นางพรนภา              สุทธิสาร   กรรมการ 
   3. นางสาวชญานิษฐ       นวลนุช   กรรมการ 
   4. นายกําพล              อวมอารี   กรรมการ 
   5. นายสิทธิชัย             ศรีเพ็ชร   กรรมการ 
 
   วันพฤหัสบดี 
   1. นางสาวนงคลักษณ    สิทธิทรัพย  กรรมการ 
   2. นางสาวอัคยา           เวฬุวนารักษ  กรรมการ 
   3. นางสาวกชพรรณ       ลาพิมพ   กรรมการ 
   4. นางสาววราวรรณ      ผิวทองหลาง  กรรมการ 
 
   วันศุกร 
   1. นายพรชัย               สีผาย   กรรมการ 
   2. นางสุธาสินี              ประเสริฐ  กรรมการ 
   3. นางสาวอารยา          นวมเพ็ชร  กรรมการ  
   4. นายสุรชัย               เกตุจันทร  กรรมการ 
   5. นางสาวนันตพร        พิมทอง   กรรมการ 
  3. นางสาวสุกัญญา   อําไพ   กรรมการและเลขานุการ 

   

3) คณะกรรมการการใหบริการหองปฏิบัติการและหองพเิศษตางๆ และการติดตอราชการของบุคคลภายนอก 
ประกอบดวย 

  หองอํานวยการ 
  1. นางสาวอัคยา           เวฬุวนารักษ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนันตพร        พิมทอง    กรรมการ 
  3. นางสาวจิราภรณ       สวางใจ    กรรมการ 
  4. นางสาวจิราภรณ      แจงมรคา    กรรมการและเลขานุการ 
   
  หองกิจการนักเรียน 
  1. นายพรชัย               สีผาย    ประธานกรรมการ 
  2. นางศิริรัตน              นอยแกว   กรรมการ   
  3. นางสาววราวรรณ      ผิวทองหลาง   กรรมการ 
  4. นายกําพล              อวมอารี    กรรมการและเลขานุการ  

 



  

   
  หองวิชาการ 
  1. นางกฤษณา             ศลสกล    ประธานกรรมการ 
  2. นางพรนภา              สุทธิสาร    กรรมการ 
  3. นางพฤฒินนัท          แสนสุข    กรรมการ 
  4. นายสุรชัย               เกตุจันทร   กรรมการ   
  5. นางสาวอารยา         นวมเพ็ชร   กรรมการและเลขานุการ 
 
  หองสมุด 
  1. นางสาวกชพรรณ       ลาพิมพ    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุกัญญา    อําไพ    กรรมการและเลขานุการ 

 

4)  คณะกรรมการการค ัดกรองขอม ูลบ ุคคลในครอบคร ัวเพ ื่อลดความเส ี่ยงการเด ินทางตางพ ื้นท ี่หร ือพ ื้นท ี่

เส ี่ยง ประกอบดวย 

  1. นายพรชัย               สีผาย    ประธานกรรมการ 

  2. นางศิริรัตน              นอยแกว   กรรมการ 

  3. นางสาววราวรรณ      ผิวทองหลาง   กรรมการ 

  4. นายกําพล              อวมอารี    กรรมการและเลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ี 

 1. รวมกันวิเคราะหและกําหนดหัวขอของแผนเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

 โคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรยีนการสอนปการศึกษา 2563 

 2. รางแผนเฝาระวงัและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคต ิดเช ื้อไวร ัสโคโรนา (COVID-19) ในการจ ัด 
 การเร ียนการสอนปการศึกษา 2563 ในแตละห ัวขอท ี่ร ับผ ิดชอบ 
 3 . รวมกันพิจารณารางแผนเฝาระวังและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา     
 (COVID-19) ในการจัดการเรยีนการสอนปการศึกษา 2563 ในแตละหัวขอและปรับปรงุแกไขใหสมบูรณ 
  
4. คณะกรรมการจ ัดทําร ูปเลม 

 

1. นางสาวธันยนันท   
     
  

ปาสลุง                    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ                    กรรมการ 

3 . นางสาวอารยา นวมเพ็ชร                    กรรมการ 

4 . นางสาวสุกัญญา อําไพ                    กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

บทบาทหนาท่ี 

1.   จัดทําปกหนาและปกหลังของแผนเฝาระวังและมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ในการจัดการเรยีนการสอนปการศึกษา 2563 

2. รวบรวมแผนเฝาระวังและมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ในการจัดการเร ียนการสอนปการศึกษา 2563 จากผูร ับผ ิดชอบในแตละหัวขอ 

3.  ตรวจทาน พ ิส ูจน อ ักษร และเร ียบเร ียงคําใหเปนทางการ สละสลวยเพ ื่อจ ัดทําเปนร ูปเล มท ี่สมบ ูรณ  
 
 

ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําส่ังน ี้ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด และเต็มความสามารถท ั้งน ี้

เพ ื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการตอไป 

 
ส่ัง ณ ว ันท ี่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

                                         
            

        (นางอารีย  คนซือ่) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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