
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปดิภาคเรียน 

ปกีารศกึษา 2563 

โรงเรยีนโค้งไผ่วิทยา อ าเภอขาณุวรลักษบุร ีจังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 41 

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



   
 

ค ำน ำ 
 

  องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease  
2019: COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) โดยแนะน าให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ 
COVID-19 และส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจ านวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อใน
แต่ละวันจะมีจ านวนลดน้อยลง แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจวางใจได้ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงของ
นักเรียน คร ูและผู้ปกครองทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจ าตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างถูก
สุขลักษณะและเหมาะสม  
  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
           โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
          17 มิถุนายน 2563 
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แผนกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำก่อนเปิดภำคเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 
เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ปีกำรศึกษำ 2563 
นิยำมผู้ป่วยและผู้สัมผัส  
 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 
องศา เซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ 
เหนื่อย หรือหายใจล าบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ 
เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ  
 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะ
ข้อใดข้อ หนึ่ง ดังนี้ - ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ - ผู้สัมผัสใกล้ชิด
หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถกูไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย - ผู้ที่อยู่ให้บริเวณท่ีปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ให้ห้องปรับ
อากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน  
 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่ า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกับ
ผู้ป่วย แต่ ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง  
 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 
 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า หรือมี
โรค ประจ าตัว หรือผู้สูงอายุ 
 

สถำนกำรณ ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

 

ที่มา : https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/150663.pdf 
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 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจ านวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการ
จัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี
อาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจท าให้
การแพร่ระบาดเกิดข้ึนได้รวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น จะมี
ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น คร ูพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก  
 จากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อสะสมจ านวน 3,135 ราย (ข้อมูล ณ 15 มิถุนายน 2563) ถึงแม้ว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยเด็กท่ี
ผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อกลุ่มเด็กเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเด็กเป็นกลุ่ม
ที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดเรียนจึงมีความส าคัญ
มากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเรียน จึงต้องมั่นใจว่า ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคใน
เด็กนักเรียนได้  
 
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำก่อนเปิดภำคเรียน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 มีการเชื่อมโยง
มาตรการใน 6 มิต ิดังนี้  
 มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค  
 มิติที่ 2 การเรียนรู้  
 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  
 มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง  
 มิติที่ 5 นโยบาย  
 มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
 
มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค  
 1. การมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน คร ูและผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้า สถานศึกษา  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ ผู้เข้ามาภายในโรงเรียนทุกคน หากมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา ส าหรับผู้มี
อุณหภูมิร่างกายต่ ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะได้รับสติกเกอร์สีเขียวแสดงการผ่านการคัดกรองและสติก
เกอร์สีเหลือง คัดแยกเป็นกลุ่มเสี่ยง 
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 2. การมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก 
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลส าหรับนักเรียน คร ูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 

 3. การมีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีการประชาสัมพันธ์ทั้งการติดป้ายในสถานที่ต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์รณรงค์ให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อราชการ 

 

 4. การจัดเตรียมหน้ากากอนามัยส ารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเข้ามาใน
สถานศึกษา มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ ณ ห้องพยาบาล บริเวณจุดคัดกรอง 
 5. การจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ 

 6. การจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ 

 7. การจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนักเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่าง
น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) 
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 8. การจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

   

 9. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
รูปแบบ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 

  9.1 แบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดย เลขที่ “เลขคี่” เป็นนักเรียนกลุ่ม 
 A เลขที่ “เลขคู่” เป็นนักเรียนกลุ่ม B  
  9.2 สลับวันมาเรียนดังตัวอย่าง  
  ๙.3 มีการเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพัก
 รับประทานอาหารกลางวันในคาบเรียนที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พักรับประทาน
 อาหารกลางวันในคาบเรียนที่ 5 

 10. การจัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อน
และหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา 
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 11. การจัดให้มีการท้าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได กลอน
ประตู มือจับประตู – หน้าต่าง 

     

 12. ถังขยะในห้องเรียนเป็นถังขยะแบบมีฝาปิด 

 

 13. การปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับ
ใช้ ปิด-เปิด ให้อากาศถ่ายเทสะดวก  

 
 14. การแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม  
 การท ากิจกรรมการเรียนการสอน ครูประจ าวิชาจะมอบหมายงานหรือท ากิจกรรมคู่ โดยงดการท า
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ส่วนการมอบหมายงานกลุ่มเปลี่ยนเป็นการมอบงานโดยวิธีอ่ืนตามบริบทแต่ละ
รายวิชา 
 15. การปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  
 การปรับลดเวลาการประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง โดยให้
ประชาสัมพันธ์ไม่เกิน 5 นาที  
 



 แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  6 

 

 16. การจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน  
 การจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เช่น การรับประทานอาหารกลางวันมีการเหลื่อมเวลา
รับประทานอาหารกลางวันนักเรียนดังนี้  
  1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พักรับประทานอาหารเวลา 11.00-11.50 น.  
  ๒) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พักรับประทานอาหารเวลา 11.50-12.40 น.  
 17. การมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม 

 18. การก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รณรงค์ให้นักเรียนน้าของใช้ส่วนตัวของตนเองมาเอง เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า 
เป็นต้น 

 19. การจัดให้ห้องพยาบาลมีพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 

 20. การมีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน หรือ ดูแลรุ่นน้อง โดยใช้ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 
มิติที่ 2 กำรเรียนรู้  
 21. การติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือ ที่ถูกต้อง การ
สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวกับโรค โควิด-19  
 22. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยการสรุปตามโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการประเมินความเครียดของนักเรียน 

      

 23. การมีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กมัธยม ไม่เกิน 2 
ชั่วโมงต่อวัน  
 
 
 
 
 
 



 แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  7 

 

 24. การใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website, Facebook, Line, QR 
Code, E-mail  
 การใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เชน่ 

 

มิติที่ 3 กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส  
 25. การเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง 
 26. การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
รูปแบบ กำรสลับกลุ่มนักเรียนมำเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม  
 27. การมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

 28. การมีมาตรการท้าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาไม่มีที่พักและเรือนนอน  
 29. การมีมาตรการท้าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้าน
ศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาไม่มีการปฏิบัติด้านศาสนกิจ  
 30. การมีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม
อารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  8 

 

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง  
 31. การจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด
โรงเรียน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือ กรณีปิด
โรงเรียนโดยการเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชัน Google Classroom ทุกรายวิชาต้องสร้างชั้น
เรียนและน ารหัสชั้นเรียนให้นักเรียนเพ่ือเข้าเรียนหรือเชิญนักเรียนเข้าเรียน 

 

32. การจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีแนวปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติโดยองค์การอนามัยโลก 3 แนวทางดังนี้  
 1) การเลือกใช้ค า  
 หลีกเลี่ยงการใช้ค าเรียกท่ีเชื่อมโยงกับสถานที่หรือกลุ่มคน เช่น ช่วงแรกเราเคยเรียกโรคนี้ว่า “โรค
ปอดอักเสบอู่ฮ่ัน” แต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะเรียก “โควิด-19” แล้ว หรือต้องหลีกเลี่ยงการตอกย้ าสถานที่หรือ
จังหวัดที่เคยเกิดการระบาดในอดีต เช่น สถานบันเทิง สนามมวย และพิธีทางศาสนา  เป็นต้น 
 ๒) การมีส่วนร่วม  
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดการรักษาโรคโควิด-
19 รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อ  
 ๓) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 การสื่อสารแบบลดการระบาดของข่าวลือ และสร้างความสมัครสมานในสังคม ความโปร่งใสในการ
น าเสนอสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นจ้านวนผู้ป่วยหรือสถานที่ที่ผู้อื่นอาจสัมผัสกับผู้ป่วย (โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล) ความรวดเร็ว ในการชี้แจงข่าวลือโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และความชัดเจนของมาตรการต่างๆ 
จะสามารถลดความกลัวซึ่งเป็นสาเหตุของการตีตรา และสร้างความร่วมมือของนักเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  9 

 

 33. การจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

     

 34. การตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องของการกักตัวให้ครบ 
14 วัน ก่อนการท าการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน โดยให้นักเรียนและบุคลากรประเมิน
ตนเองของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 35. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติระเบียบส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย
ด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 
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มิติที่ 5 นโยบำย  
 36. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน คร ูบุคลากร และ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน 

     

 37. การมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาอย่างเป็น
ลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน 

 
 

 38. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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39. การแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

 
 

 40. การมีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งบน
รถหรือมีสัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ประสานกับผู้ประกอบการ ด าเนินการจัดท าความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน 
และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ นักเรียนที่ใช้บริการรับ-ส่ง
นักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, ก่อนและหลังให้บริการรับนักเรียนแต่ละรอบ ให้เปิด
หน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน  
 41. การมีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

 42. การจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู ่
 43. การประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัท
ห้างร้าน NGO เป็นต้น เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 44. การจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
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ค ำสั่งโรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 
ที ่ 157/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถำนกำรณ์โรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
…………………………………………………….. 

   ด้วย โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
สถำนกำรณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ตำมหนังสือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 41 ที่ ศธ 04271/ว2446 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเตรียมควำม
พร้อมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกนั ควบคุม และแก้ไขสถำนกำรณ์โรคดังกล่ำวทันต่อสถำนกำรณ์ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถำนกำรณ์
โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรทั้งงบประมำณ 
วำงแผน ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 ๑.๑  นำยไพโรจน์ วชิรินทรำวัฒน ์   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำงรำตร ี    พงษ์เสือ    รองประธำนกรรมกำร 
 1.3  นำงชญำนิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์   กรรมกำร 
 1.4  นำงลัดดำวัลย์ เดชโนนสังข ์   กรรมกำร 
 1.5  นำยจิรวัฒน์ พงษ์พำนิช   กรรมกำร 
 ๑.6  นำงศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์    กรรมกำร 
 1.7  นำยปรมินทร์ บุญพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที ่วำงแผนด ำเนินงำน ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกและ
ด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถำนกำรณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 2.1 นำงรำตรี    พงษ์เสือ    ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงชญำนิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์   รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์    กรรมกำร 
 2.4 นำงลัดดำวัลย ์ เดชโนนสังข ์   กรรมกำร 
 2.5 นำยจิรวัฒน ์ พงษ์พำนิช   กรรมกำร 
 2.6 นำยสินชัย  ประเสริฐดี   กรรมกำร  
 2.7 นำยวิบูรณ ์  เหล่ำทอง   กรรมกำร 
 2.8 นำยนรวีร ์  มูลสัน    กรรมกำร 
 2.9 นำงยุพดี  อ่อนฤทธิ์    กรรมกำร 
 2.10 นำงพัฒนำ  สัตย์ชำพงษ์   กรรมกำร 
 2.11 นำงรุ่งนะภำ กิจสุวรรณ   กรรมกำร 
 2.12 นำยสมนึก  มูลกะกุล   กรรมกำร 
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 2.13 นำงสำวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร   กรรมกำร 
 2.14 นำยกฤษณะ สุริต    กรรมกำร 
 2.15 นำงปัทมำวดี สุริต    กรรมกำร 
 2.16 นำงเตือนตำ ยอดนครจง   กรรมกำร 
 2.17 นำงสำวน้ ำฝน เขมะสุนะ   กรรมกำร 
 2.18 นำงวิไลวรรณ ์ จิตมณี    กรรมกำร 
 2.19 นำยชัยวัฒน์ ยอดนครจง   กรรมกำร 
 2.20 นำงนิษฐิดำ วันบรรเจิด   กรรมกำร 
 2.21 นำงสำวรัชนวีรรณ ขัดบง    กรรมกำร 
 2.22 นำงกำญจนำ ธรรมมี    กรรมกำร 
 2.23 นำยภวูดล  นนท์นันทภูมิ   กรรมกำร 
 2.24 นำยปริญญำ อินสว่ำง    กรรมกำร 
 2.25 นำงทัศนีย์วรรณ์ เพชรพฒัน์   กรรมกำร 
 2.26 นำงนัฐพร  ชำวด่ำน    กรรมกำร 
 2.27 นำยธีรพงษ์ เที่ยงแท้    กรรมกำร 
 2.28 นำยวุฒิไกร อุยตระกูล   กรรมกำร 
 2.29 นำงสำวศุจินธร สุพันสร    กรรมกำร 
 2.30 นำงสำวนภำนันท ์ ศรีธงชัย    กรรมกำร 
 2.31 นำงสำวกรรนิภำ ยุติธรรม    กรรมกำร 
 2.32 นำงสำวอริสรำ ค ำปัญญำ   กรรมกำร 
 2.33 นำงสำวอำภำภรณ์ กวนขุนทด   กรรมกำร 
 2.34 นำงสำววชิุดำ หงษ์ค ำ    กรรมกำร 
 2.35 นำยนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง    กรรมกำร 
 2.36 นำงสำวธัญญลักษณ์ แมตสี่    กรรมกำร 
 2.37 นำงสำวรุ่งรัสม ี รุ่งเรือง    กรรมกำร 
 2.38 นำยปรมินทร์ บุญพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลคัดกรอง มีหน้ำที่ ดูแลควำมสะอำด ควบคุม คัดกรอง และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยนอก หำกมีกำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อท ำควำมสะอำดและประสำนงำนต่ำงๆ 
เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

 3.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมสะอำดและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำหน้ำที่ภำยนอกหำกมีกำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อท ำควำมสะอำดและประสำนงำนต่ำงๆ 

  1. นำยสมนึก  มูลกะกุล   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจิรวัฒน ์ พงษ์พำนิช   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยวิบูรณ ์ เหล่ำทอง   กรรมกำร 
  4. นำยวุฒิไกร อุยตระกูล   กรรมกำร 
  5. นำยนลทวัฒน ์ พันธุ์เฮง    กรรมกำร 
  6. นำงรุ่งนะภำ กิจสุวรรณ   กรรมกำร 
  7. นำยสุเทพ  ภูกำม    กรรมกำร 
  8. นำยบงกำร สิงห์ค ำ    กรรมกำร 
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  9. นำยกฤษณ์ก ำพล ยำนหงษ์   กรรมกำร 
  10. นำงอุดร  วิศรี    กรรมกำร 
  11. นำยธีรพงษ์ เที่ยงแท้    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

3.2 คณะกรรมการฝ่ายดูแลคัดกรอง มีหน้ำที่ ดูแลควำมสะอำด ควบคุม คัดกรอง เตรียมเวชภัณฑ์
ทำงกำรแพทย ์เครื่องมือกำรคัดกรอง และเตรียมสมุดลงทะเบียนเข้ำ-ออก ภำยในโรงเรียน 

 1. นำยจิรวัฒน ์ พงษ์พำนิช   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยกฤษณะ สุริต    รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยสมนึก  มูลกะกุล   กรรมกำร 

  4. นำยวิบูรณ ์ เหล่ำทอง   กรรมกำร 
  5. นำยวุฒิไกร อุยตระกูล   กรรมกำร 
  6. นำยนลทวัฒน ์ พันธุ์เฮง    กรรมกำร 

 7. นำงรุ่งนะภำ กิจสุวรรณ   กรรมกำร 
 8. นำยธีรพงษ์ เที่ยงแท้    กรรมกำร 
 9. นำงปัทมำวดี สุริต    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10. นำงทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงช่องทำงต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ และสร้ำงควำมตระหนักในกำรควบคุมป้องกันโรค ประกอบด้วย 
 4.1 นำยชัยวัฒน์  ยอดนครจง   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำยนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง    รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำยภูวดล  นนท์นันทภูมิ   กรรมกำร 
 4.4 นำงวิไลวรรณ ์ จิตมณี    กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวกรรนิภำ ยุติธรรม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและรายงานผล มีหน้ำที่ รำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนตำมแบบ

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มและรำยงำนส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 
ก่อนเวลำ 12.00 น. ของทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) 

 5.1 นำงชญำนิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำงนิษฐิดำ  วันบรรเจิด   รองประธำนกรรมกำร 
 5.3 นำงทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์   กรรมกำร 
 5.4 นำงสำวรัชนวีรรณ ขัดบง    กรรมกำร 
 5.5 นำงเตือนตำ  ยอดนครจง   กรรมกำร 
 5.6 นำยกฤษณะ  สุริต    กรรมกำร 
 5.7 นำงปัทมำวดี สุริต    กรรมกำร 
 5.8 นำงสำวอริสรำ ค ำปัญญำ   กรรมกำร 
 5.9 นำยปรมินทร์ บุญพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง ปฎิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนให้ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
 
            สั่ง   ณ  วันที่  15  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นำยไพโรจน์  วชิรินทรำวัฒน์) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 
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ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

………………………………………………………. 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการ 
แพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ 
บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเป็นการเตรียมความ
พร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 จึงก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-19) 
๑.๑ ครูคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
๑.๒ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา/ชุมชน/สถานที่แออัด 
๑.3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่บ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารหรือท ากิจธุระส่วนตัว 
๑.๔ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน  า แปรงสีฟัน ช้อน ฯลฯ 
๑.๕ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และรับประทานอาหารปรุงสุกด้วยการกินอาหารครบ 5 หมู่ 
๑.๖ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม  
๑.๗ ให้รักษาระยะห่างการนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพ่ือนอย่างน้อย 1 เมตร 

 
๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) รูปแบบ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนแบบแบ่ง
นักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

2.1 แบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดย เลขที่ “เลขคี”่ เป็น
นักเรียนกลุ่ม A เลขที่ “เลขคู่” เป็นนักเรียนกลุ่ม B  

  2.2 สลับวันมาเรียนดังตัวอย่าง  
 
          วัน 
กลุ่ม 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

นักเรียนกลุ่ม A On-Site Online,อ่ืนๆ On-Site Online,อ่ืนๆ On-Site 
นักเรียนกลุ่ม B Online,อ่ืนๆ On-Site Online,อ่ืนๆ On-Site Online,อ่ืนๆ 

 
2.3 มีการเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ตอนต้นพักรับประทานอาหารกลางวันในคาบเรียนที่ 4 และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย พักรับประทาน
อาหารกลางวันในคาบเรียนที่ 5 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 (นายไพโรจน์  วชิรินทราวัฒน์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 






