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คํานํา 
  
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ได
ขยายขอบเขตการแพรของโรคออกไปในวงกวางกระจายไปในหลายพ้ืนท่ี การตรวจพบผูปวยยืนยันติดเชื้อโดย 
เฉพาะกรณีท่ีเปนการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนในแตละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคล
จากเขตพ้ืนท่ีสถานการณท่ีกําหนดใหเปนเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ซ่ึงสวนใหญยังไมปรากฎอาการของโรค เปนเหตุ
ใหเชื้อโรคแพรออกไปในลักษณะเปนกลุมกอน ผูติดเชื้อโรคบางสวนปกปดขอมูลการเดินทางทําใหข้ันตอนการ
สอบสวนโรคเกิดความลาชา และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของจนสงผลใหเกิดการระบาดขยายเปน
วงกวางรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-๑๙) จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยใหกับประชาชนท้ังประเทศกระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดขยายผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหกาวตอไปในภาวะฉุกเฉินนี้โรงเรียน
ชะอวดเครงธรรมวิทยามีความหวงใย ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน จึงได
จัดทํา "คูมือแผนเผชิญเหตุและการเฝาระวังติดตาม แนวทางการ ปฏิบัติ เพ่ือรับมือกับการแพรระบาดขอโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ปการศึกษา 2564"  
 โดยทางโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา หวังเปนอยางยิ่งวาผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนทุกคนจะไดนําไปใชประกอบและเปนแนวปฏิบัติท่ีทันตอเหตุการณ อันจะสงผลใหนักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของปลอดภัย ไมเสี่ยงและสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุข ตามแนวชีวิตวิถีใหม 
(New Normal)และใชเปนแนวทางในการปองกันการแพรระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนสามารถเปดเรียนแบบ On Site ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 
 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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สารบัญ 
           หนา 

คํานํา            ๑ 
สารบัญ            ๒ 
บทท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน          ๓ 
บทท่ี ๒ บทนาํ            ๑๐ 
บทท่ี ๓ แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   ๑๓ 
บทท่ี ๔ แนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   ๑๔ 
 นครศรีธรรมราช กรณีสงสัยวานักเรียนหรือบุคคลมีภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
บทท่ี ๕ การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน การสนับสนุน หนวยรับผิดชอบ    ๑๙ 
ภาคผนวก             ๒๑ 
ประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา        ๒๒ 
คําสั่งโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา        ๒๓ 
รูปภาพ มาตรการปองกันโรคโควิด         ๒๔ 
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สวนท่ี  ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ต้ังอยู เลขท่ี ๕๘ หมู ท่ี ๙ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๑๘๐ โทรศัพท ๐-๗๕๔๖-๖๓๕๔ เว็บไซต www.krengtham.ac.th สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา เปนโรงเรียนรัฐบาล เนื้อท่ี ๓๗ ไร ๑ งาน ๘๙  ตารางวา  เขตพ้ืนท่ี
บริการ จํานวน ๔ โรงเรียน 

๑. โรงเรียนบานควนชิง 
 ๒. โรงเรียนวัดควนเคร็ง 
 ๓. โรงเรียนวัดควนยาว 
 ๔. โรงเรียนวัดควนปอม 
และมีนักเรียนจากนอกเขตบริการท่ีมาเขาเรียนในโรงเรียนอีก ๔ โรงเรียน ไดแก 
 ๑. โรงเรียนบานทาเตียน 
 ๒. โรงเรียนบานศาลาตะเคียน 
 ๓. โรงเรียนวัดปากควน 
 ๔. โรงเรียนบานทุงใคร 
 ในปการศึกษา ๒๕๓๓ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเปนถ่ินทุรกันดาร สถิติ
การศึกษาตอของนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษา ๖ มีเพียงรอยละ ๒๐ เนื่องจากการคมนาคมไม
สะดวกและไมมีท่ีเรียน ประกอบกับระยะนั้น กรมสามัญศึกษาไดประกาศใชนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยมอบหมายใหโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีนั้นรณรงคเรื่องการศึกษาตอ จัดตั้งหนวยการเรียนและโรงเรียนสาขา
ในทองท่ี ท่ียังมีสถิติการศึกษาตอนอย (ขาดโอกาสทางการศึกษา) โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค อาสาเปด
โรงเรียนสาขาข้ึน ในปนี้มีนักเรียนสมัครเขาเรียน ๘๕ คน จัดการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ ใชสถานท่ีโรงครัว
ของวัดควนยาว มีคณะครูอาจารยจากโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค อาสาสมัครมาทําการสอน ๒ คน ไดรับความ
อนุเคราะหจากเจาอาวาสวัดควนยาว ในดานสถานท่ีไดรับความอุปการะ โตะ เกาอ้ี จากโรงเรียนวัดควนยาว และ
โรงเรียนชะอวด ไดรับคําปรึกษาแนะนําและบริการจากกํานันผูใหญบาน ผูทรงคุณวุฒิของตําบลเคร็ง และคณะครู
อาจารยกลุมโรงเรียนในควน ในปนี้กรมสามัญศึกษาไมไดชวยเหลือแตอยางใด 
 ในปการศึกษา ๒๕๓๔ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ไดจํานวน ๒ หองเรียน สถานท่ี โตะ เกาอ้ี  
ไมเพียงพอ จึงไดยายไปทําการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดควนยาว โดยไดรับการอุปการะ จากโรงเรียนวัดควน
ยาวในทุก ๆ ดาน และประชาชนไดตกแตงสถานท่ี ซอมแซมโตะ เกาอ้ี ในปนี้เชนกัน กรมสามัญศึกษา ได
มอบหมายใหโรงเรียนขอนหาดประชาสรรคดําเนินการเตรียมการเปดโรงเรียนใหม ซ่ึงไดจัดหาท่ีดินไดในทองท่ี
หมูบานควนชิง หมู ๙ ตําบลเคร็ง เนื้อท่ีจํานวน ๓๗ ไร ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โดยไดรับบริจาคตอบแทนเงินคาท่ีดิน
บางสวน 



 
 

4 

 ตอมากรมสามัญศึกษา ไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนแหงใหม ชื่อโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา (ช.ธ.) เม่ือ
วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ และมอบหมายใหอาจารยใหญโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค รักษาการในตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน พรอมท้ังจัดสรรอัตรากําลังครูให ๔ ตําแหนง และงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชั่วคราว 
จํานวน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 ในปการศึกษา ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายณรงค ทองขาว ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน 
มาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา และเม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได
อนุมัติตําแหนงผูบริหารโรงเรียน เปนตําแหนงอาจารยใหญ  
 ในปการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ไดแตงต้ัง นายสันติ คํานวณศิลป ผูชวยอํานวยการโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร มารักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 ในปการศึกษา ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นายณรงค ทองขาว มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
  ในปการศึกษา ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้งนายสันติ คํานวณศิลป ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร รักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 ในปการศึกษา ๒๕๔๔  กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นายอนันต ปยวัชรพันธ  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนทา
ศาลาประสิทธิ์ศึกษา  มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 ในปการศึกษา ๒๕๔๘  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ไดแตงตั้ ง ให  
นายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ท่ี ๔๘๕/๒๕๔๘ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และไดเดินทาง
มารับตําแหนง เม่ือวันท่ี  ๖ มกราคม ๒๕๔๙ 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไดแตงตั้งให นางสุภาภรณ   ค ง ค า น น ท     
มาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรม-วิทยา ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ท่ี ๔๗๐/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และไดเดินทางมารับตําแหนงเม่ือวันท่ี  
๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดแตงตั้งให นางสาววิมล   
นาวารัตน มาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรม-วิทยา ตามคําสั่งสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ท่ี ๔๐๗/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และไดเดินทางมารับตําแหนง
เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน 
 ปจจุบันในปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ๑๖๖ คน 
จําแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๓ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๓ คน จํานวนครูและบุคลากร ๑๒ 
คน จําแนกเปนขาราชการครู ๑๑ คน ผูอํานวยการ 1 คน ลูกจางชั่วคราว ๖ คน รวมขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังสิ้น ๑๘ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2564) และมีนายวิชาญ  จินพล ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน  
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แผนผังภายในโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 

 

๓ 

สระเลีย้งปลาโรงเรยีน 
หอพกันกัเรยีน 

อาคารโรงฝึกงาน 

สนามบาสเกตบอล 

อาคารเรียนถาวร แบบ ก 

อาคารเรยีนชั่วคราว 

อาคารเรียนถาวร แบบ ข 

สนามกฬีามาตรฐาน 

 สระนํา้ใช ้

๑ 
๒ 

๑ 

 ๓ 

 ๔ 

 ๕  ๓ 

๒ 

พระพทุธรูป 

ถนนสายชะอวด-หวัไทร 

โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 

  ๖ 

  สวนป่า 

๑. บานพักครู                         .๕. รานสหกรณโรงเรยีน        

๒. บานพักนักการ                    ๖. ถังเก็บน้ําฝน 

๓. หองสวมแบบ ๖ ท่ี/๒๗          ๗. หองสวมนักเรียนหญงิ ๖ ท่ี/๔๙ 

  

   ๖ 

N 

 ๗ 

โร
งจ

อด
รถ

ครู
 

โร
งจ

อด
รถ

นก
เร

ยน
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ตราสัญลักษณโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

   ปฺญา รตฺนํ เสฺฐํ ปญญาเปนทรัพยอันประเสริฐ 

คําขวัญของโรงเรียน 
  ทักษะเยี่ยม การเรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชุมชน 
            คําขวัญของโรงเรียน เปนวัตถุประสงคหลักของโรงเรียนท่ีจะใหเกิดสิ่งเหลานี้ในตัวนักเรียน โดยเฉพาะ 
คือ เกง ดี มีสุข สิ่งเหลานี้จะเกิดไดตองประกอบดวย ความรู ความคิด ความเปนผูมีคุณธรรมและเปนผูท่ีมีความ
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ   
วิสัยทัศน   
  ภายในป ๒๕๖๔ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปญญา รักษปาพรุ พัฒนาเทคโนโลยี มี
นวัตกรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
พันธกิจ  

 ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๓. จัดหลักสูตรทองถ่ิน กิจกรรมสงเสริม ปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินและสืบสานภูมิ

ปญญา 
 ๔. พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางนวัตกรรม 
 ๕. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เอกลักษณของสถานศึกษา  
ทักษะดี  วิถีชุมชน 

อัตลักษณของโรงเรียน 

มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

      

              

  

    

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานบริหารฝาย

บริหารงานวิชาการ 

งานหลักสูตรและ 

การสอน 

งานวิจัยและพัฒนา

วิชาการ 

งานนิเทศภายใน 

งานหองสมุด 

งานสอบระดับทองถิ่น

และระดับชาติ 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

งานเทียบโอนผลการเรียน 

งานทะเบียน 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

งานสงเสริมการมีรายได

ระหวางเรียน 

งานศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

งานส่ือและนวัตกรรมการ

สอน 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานการจัดการศึกษา

พิเศษ 

งานแนะแนว 

งานกลุมสาระการเรียนรู 

งานสารสนเทศฝาย 

 

ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

-งานบริหารฝาย

บริหารงานบุคคล 

งานออกจาก

ราชการ 

งานทะเบียนประวัติ 

งานอัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง 

งานวินัยและรักษา

วินัย 

งานสรรหาและ

บรรจุแตงต้ัง 

งานเสริมสราง

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ 

งานสารสนเทศฝาย 

 

ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 

งานบริหารฝาย

บริหารงาน

งบประมาณ 

งานพัสดุ 

งานการเงิน บัญช ี

งานแผนงานและ

โครงการโรงเรียน 

งานบริหาร

งบประมาณ 

งานระบบควบคุม

ภายในและบริหาร

สินทรัพย 

งานสารสนเทศ 

งานสารสนเทศฝาย 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานบริหารฝาย

บริหารงานทั่วไป 

งานสารบรรณ 

งานอาคารสถานที ่

งานโสตทัศนศึกษา 

งานโภชนาการ 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานสัมพันธชุมชน 

งานบานพักครู/นักเรียน 

งานประชาสัมพันธ 

งานระบบเครือขาย

เทคโนโลย ี

งานสวัสดิการนักเรียน 

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

งานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานชมรมผูปกครอง 

และครู 

งานชมรมศิษยเกา 

งานเฉพาะกจิอื่น ๆ 

งานรับนักเรียน 

งานหอพักนกัเรียน 

งานควบคุมภายใน 

งานสารสนเทศฝาย 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานบริหารฝาย

บริหารงานกิจการ

นักเรียน 

งานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

งานสงเสริมวินัยและ

พฤติกรรมนักเรียน 

งานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

งานสงเสริม

ประชาธิปไตย 

งานดนตรี ดุริยางค/

นาฏศิลปและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

งานเวร-ยามรักษาการณ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

งานสภานักเรียน 

งานสารสนเทศฝาย 
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๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ระบุขอมูล ณ วันท่ีประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564) 
       ๑.๒.๑ จํานวนผูบริหารโดยตําแหนง รวม 1 คน ไดแก 
     ผูอํานวยการโรงเรียน  
  นายวิชาญ  จินพล  
  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  โทรศัพท ๐๙๘-๙๔๘๔๘๘๕    
      ๑.๒.๒ จํานวนครูและบุคลากรอ่ืน ๑๘ คน 
ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง 
จํานวนครู (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ขาราชการครู ๔ ๘ ๑๒ 
ครูอัตราจาง ๒ ๒ ๔ 
ลูกจางชั่วคราว ๑ ๑ ๒ 

รวม 6 ๑๑ ๑๘ 
 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามงานและกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนคร ู

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

วิทยาศาสตร ๑ ๓ ๔ 
คณิตศาสตร - ๒ ๒ 
ภาษาไทย ๑ ๒ ๓ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๒ ๒ 
ภาษาตางประเทศ ๑ ๑ ๒ 
ศิลปะ - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ - ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ 
บรรณารักษ ๑ - ๑ 

รวม ๖ ๑๐ ๑๖ 
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จํานวนขาราชการครูจําแนกตามวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ อันดับ 
จํานวนครู (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ชํานาญการพิเศษ คศ.๓ ๑ ๒ ๔ 
ชํานาญการ คศ.๒ ๒ ๑ ๒ 
ไมมีวิทยฐานะ คศ.๑ 1 ๕ ๖ 

รวม ๔ ๘ ๑๒ 
 

จํานวนขาราชการครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวนครู (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี ๓ ๖ 9 
ปริญญาโท ๒ ๒ ๔ 

รวม ๕ ๘ ๑๓ 
 
๑.๓ ขอมูลนักเรียน (ระบุขอมูล ณ วันท่ีประเมิน ๑๐ พฤศจิกายน 2564) 
ขอมูลนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๒ ๑๗ ๑๒ ๒๙ 

ม.๒ ๒ ๒๓ ๒๐ ๔๓ 

ม.๓ ๒ ๑๖ ๑๗ ๓๓ 

รวม มัธยมตน 6 ๕๖ ๔๙ ๑๐๕ 

ม.๔ ๒ ๔ ๑๗ ๒๑ 

ม.๕ ๒ ๑๐ ๙ ๑๙ 

ม.๖ ๒ ๓ ๒๑ ๒๔ 

รวม มัธยมปลาย 6 ๑๗ ๔๗ ๖๔ 

รวมท้ังหมด ๑๒ ๗๓ ๙๖ ๑๖๙ 
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บทที่ ๒ 
บทนํา 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซ่ึงพบการระบาด
ในชวงป 2019 ท่ีเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรูจักกันโรคนี้ในชื่อวา ไวรัสอูฮ่ัน กอนท่ีภายหลังจะ
ระบุเชื้อกอโรคไดวาเปนเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แตเปนสายพันธุใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ดังนั้น ทางองคการ
อนามัยโลก จึงไดตั้งชื่อโรคติดตอชนิดนี้ใหมอยางเปนทางการ โดยมีชื่อวา COVID-19 เพ่ือไมใหเกิดรอยมลทินกับ
พ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาดของโรคดวยโดยโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 มีชื่ออยางเปนทางการวา SARS-CoV-2 
เปนเชื้อไวรัสลําดับท่ี 7 ในตระกูล coronaviruses lineage B จีนัส betacoronavirus ท่ีกอใหเกิดโรคในคน     
โคโรนาไวรัสเปนเชื้อท่ีไมสามารถอยูเดี่ยว ๆ ได แตจะแฝงตัวอยูในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่ง
อยางน้ํามูก น้ําลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพรเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม ผูท่ีอยูใกลชิดก็ตองไดรับเชื้อผาน
การสูดดมละอองฝอยขนาดใหญและละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเขาไปในทางเดินหายใจ หรือใครท่ีอยู
ใกลผูปวยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการ
ไอ จาม รดกันโดยตรง หรือหากอยูหางจากผูติดเชื้อในระยะ 2 เมตรข้ึนไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละออง
ขนาดเล็กไดเหมือนกัน นอกจากนี้โคโรนาไวรัส สายพันธุใหม ยังอาจแพรเชื้อโดยการสัมผัสได เชน การจับของใช
สาธารณะรวมกัน แลวมาสัมผัสเยื่อบุตาง ๆ ในรางกาย เชน ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเขาปาก เปนตน 

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระลอกใหม)ผูท่ีติดเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการตั้งแตระดับความ
รุนแรงนอยไปถึงระดับความรุนแรงมาก 

1. มีไข (ไขสูงติดตอกัน 48 ชัว่โมง) 
2. ไอแหง 
3. ไอมีเสมหะ 
4. ไมมีเรี่ยวแรง หอบเหนื่อย 
5. หายใจลําบาก 
6. เจ็บคอ 
7. ปวดหัว 
8. จมูกไมไดกลิ่น 
9. ออนเพลีย 

อาการทางผิวหนัง 
1. มีผื่นแดงลักษณะคลายตาขายหรือเสนใยเล็กๆ 
2. มีจุดเลือดออก 
3. มีผื่นบวมแดงคลายโรคลมพิษ 
4. บางรายมีลักษณะกลุมของตุมน้ําคลายโรคสุกใส 
5. เกิดอาการฉับพลัน รวมกับอาการมีไข ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ 
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาไดอยางไร  
ยังไมมียาสําหรับปองกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผูท่ีติดเชื้ออาจตองไดรับการรักษาแบบ ประคับประคอง

ตามอาการ โดยอาการท่ีแสดงแตกตางกัน บางคนรุนแรงไมมาก ลักษณะเหมือน ไขหวัด ท่ัวไป บางคนรุนแรงมาก 
ทําใหเกิดปอดอักเสบได ตองสังเกตอาการอยางใกลชิด รวมกับ การรักษาดวยการ ประคับประคองอาการจนกวา
จะพนอาการชวงนั้น และยังไมมียาตัวใด ท่ีมีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรค โควิด-19 ไดโดยตรง 

จากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ รวมกันจัด

แนวทางเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนของสถานศึกษา ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงเม่ือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ไดดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 

โดยเฉลี่ย 5 – 6 ชั่วโมงตอวัน อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุมเพ่ือนและเม่ือนักเรียนกลับบาน อาจแพรเชื้อไปสูคน

ในครอบครัวไดดังนั้น โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ไดตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยของ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงไดกําหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการปองกัน เตรียมความพรอมของ

สถานศึกษา เพ่ือใหพรอมท่ีจะเปดภาคเรียนและเปนคูมือในการปฏิบัติสําหรับ สถานศึกษาในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเนนความสอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษาและเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรใน สถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย 
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บทท่ี ๓ 
 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนท่ัวโลกและในประเทศไทยดังนั้น 

โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาไดจัดทําแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ข้ึน 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกําหนดมาตรการในการเตรียมพรอม การปองกัน ควบคุมโรค และตอบโตภาวะของโรงเรียน 

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
2. เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของบุคคลในการเตรียมความพรอม การปองกัน ควบคุม 

โรค และตอบโต ภาวะฉุกเฉินของโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
3. เพ่ือใหการประสานงานระหวางบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพรอมการปองกัน 

ควบคุมโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉินของโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
4. เพ่ือสรางความม่ันใจในการเตรียมความพรอมในการการเปดเรียนแบบ On Site การปองกัน ควบคุม

โรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน ใหกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
เกณฑการพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ 

 การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศควรคํานึงถึงความสําคัญ
ของคุณลักษณะ 3 ประเด็น ไดแก  
 1) จํานวนผูติดเชื้อรายใหมสะสมตอสัปดาห  
 2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ  

 3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยาแตละประเด็นมีการจําแนกระดับความรุนแรงของ

การระบาดของโรคโควิด 19 ตามลักษณะสีแบงเปน 5 สี ไดแก สีขาวเขียวเหลืองสมแดงมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

 สีขาว (ปลอดภัยมีวัคซีน) หมายถึงไมมีผูติดเชื้อในประเทศมีผูติดเชื้อมาจากตางประเทศผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศเขาสถานท่ีกักกันผูติดเชื้อเขารักษาในโรงพยาบาลท่ีกําหนด 

 สีเขียว (ไมรุนแรงไมมีวัคซีน) หมายถึงมีผูติดเชื้อในประเทศมีผูติดเชื้อมาจากตางประเทศผูเดินทางจาก

ตางประเทศเขาสถานท่ีกักกันผูติดเชื้อเขารักษาในโรงพยาบาลท่ีกําหนด 

 สีเหลือง (รุนแรงนอย) หมายถึงจํานวนผูติดเชื้อรายใหมสะสมตอสัปดาหนอยกวา 300 รายตอสัปดาห

ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพไมเกิน 1 จังหวัดตอเขตและไมเกิน 3 เขตการกระจายของ

โรคตามลักษณะทางระบาดวิทยาระบาดในวง จํากัด มีไมเกิน 3 กลุมกอน (Cluster)  

 สีสม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึงจํานวนผูติดเชื้อรายใหมสะสมตอสัปดาห 300-900 รายตอสัปดาห

ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพไมเกิน 1 จังหวัดตอเขตจํานวน 4-6 เขตหรือมากกวา 1 

จังหวัดตอเขตและไมเกิน 3 เขตการกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยาระบาดในวง จํากัด มีมากกวา 3 

กลุมกอน (Cluster) และมีความเชื่อมโยงกัน 

 สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึงจํานวนผูติดเชื้อรายใหมสะสมตอสัปดาหมากกวา 900 รายตอสัปดาห

ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพไมเกิน 1 จังหวัดตอเขตและเกิน 6 เขตหรือมากกวา 1 
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จังหวัดตอเขตและเกิน 3 เขตการกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยามีการระบาดในวงกวางหาสาเหตุ

ไมได 

เกณฑการพิจารณาความเส่ียงและการเฝาระวังระดับชุมชน 
 จากสถานการณความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดระยอง กรณีทหาร
ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปตขณะมาปฏิบัติภารกิจทางการทหารในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองเขาพักในโรงแรมแหง
หนึ่งอําเภอเมืองจังหวัดระยองจากการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จํานวน 31 รายพบติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 
จํานวน 1 รายเพศชายอายุ 43 ป ในทีมลูกเรือดังกลาวไดเดินทางไปหางสรรพสินคาใกลโรงแรมจากเหตุการณ
ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 6-11 กรกฎาคม 2563 สรางความตระหนกและความแตกตื่นแกประชาชนท่ัวท้ัง
จังหวัดระยองและจังหวัดใกลเคียงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมเกิดความหวาดระแวงตอการติดเชื้อซ่ึง
นักทองเท่ียวกลุมประชุมสัมมนายกเลิกการจองหองพักในจังหวัดระยองเกือบท้ังหมดรวมถึงสงผลกระทบดาน
การศึกษาผูปกครองเกิดความกังวลไมม่ันใจในสถานการณความเสี่ยงท่ีมีตอความปลอดภัยของนักเรียนท่ีเปนบุตร
หลานชวงเปดเทอมทําใหสถานศึกษาในจังหวัดระยองปดทําการเรียนการสอน 274 แหงกระทรวงสาธารณสุขจึง
กําหนดเกณฑการพิจารณาความเสี่ยงและการเฝาระวังในการประเมินความเสี่ยงกรณีเกิดมีปจจัยเสี่ยงของคนใน
ครอบครัวในชุมชนหรือหมูบานกับความเชื่อมโยงสถานศึกษาสําหรับใหสถานศึกษาใชเปนมาตรการดําเนินการให
สอดคลองตามสถานการณจําแนกเปน 4 สี ไดแก แดงสมเหลืองและเขียวมีดังนี้ 
 สีแดง หมายถึง กรณีมีปจจัยเสี่ยงมีผูปวยในชุมชนใน 7 วัน คนในครอบครัวสัมผัสใกลชิดกับผูปวยอาการ
ของคนในครอบครัวปวยยืนยันโรคโควิด 19 ระดับความเสี่ยงสูงมากมาตรการดําเนินการสําหรับนักเรียนตองเรียน
อยูท่ีบาน 28 วันสวนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการสูงสุดอยางเครงครัด 
 สีสม หมายถึง กรณีมีปจจัยเสี่ยงมีผูปวยในชุมชนใน 14 วัน คนในครอบครัวสัมผัสไมใกลชิดกับผูปวย

อาการของคนในครอบครัวรอยืนยันโรคโควิด 19 ระดับความเสี่ยงสูงมาตรการดําเนินการสําหรับนักเรียนตอง

เรียนอยูท่ีบาน 14 วันสวนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการสูง 

 สีเหลือง หมายถึง กรณีมีปจจัยเสี่ยงมีผูปวยในชุมชนใน 28 วัน คนในครอบครัวไปในพ้ืนท่ีสถานท่ีเสี่ยง

หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาการของคนในครอบครัวปวย แตไมเปนโรคโควิด 19 ระดับความเสี่ยงปานกลางมาตรการ

ดําเนินการสําหรับนักเรียนเรียนอยูท่ีบาน 7 วันสวนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการพ้ืนฐาน 

 สีเขียว หมายถึง กรณีไมมีผูปวยในชุมชน 28 วันข้ึนไป คนในครอบครัวไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอาการของคน

ในครอบครัวปกติระดับความเสี่ยงต่ํามาตรการดําเนินการสําหรับนักเรียนไปโรงเรียนไดสวนสถานศึกษาถือปฏิบัติ

ตามมาตรการผอนคลาย 
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บทท่ี ๔ 
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนชะอวด- 
เครงธรรมวิทยา 
มีดังนี้ 

1. การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ภายในสถานศึกษา 
• มีศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
• เปดศูนยรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณการแพรระบาด  

ของโรคโควิด 19 
• จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
• จัดทําแพลตฟอรมการเรียนรู ชุดโปรแกรม และแพลตฟอรมการเรียนรูครบวงจร 
• จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนเพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาด 

 ของโรคโควิด 19 
• แนวทางรับมือตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19ในสถานศึกษา 

2. การเฝาระวังและการสอบสวนโรค 
• คัดกรองนักเรียน ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเก่ียวของ มีการสวมหนากาก การลางมือ การ 

เวนระยะหาง การทําความสะอาด (หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสํานักงานตาง ๆ โรงฝกงาน อาคารเรียน โรง
อาหาร  พ้ืนท่ีสวนกลาง) และลดความแออัด 

• มีแนวปฏิบัติสําหรับผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการดําเนินการเก่ียวกับ โรคโค 
วิด 19 เชน จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนเพ่ือปองกันและ ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 
19 มาตรการคัดกรองสุขภาพดานสาธารณสุข การดําเนินการเม่ือมีกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันในสถานศึกษา 

• การปดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
• รายงานการประเมินสถานการณผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และใหขอเสนอแนะ แก 

หนวยงาน ตนสังกัด และคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 
4. การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน 

• มีศูนยประสานงานและติดตามขอมูลระหวางสถานศึกษา อสม. และหนวยงานตางๆ 
• สถานศึกษารวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานควนชิง ในปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 1๙) 
• สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบดวย  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฝายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
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แนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการเปดภาคเรียนใหนักเรียนเรียนในหองเรียนหรือ On site 100 % มีดังนี้ 
1. ใหมีการจัดการเรียนการสอนไดปกติ On site 
2. การจัดหองเรียนสามารถจัดไดตามจํานวนนักเรียนปกติโดยจัดระยะหางใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
3. มาตรการเสริมเขมขน ดังนี้ 
  - การคัดกรองแยกผูปวยสงรักษา 

   - การสวมหนากากอนามัย ลางมือบอยๆลดการจับกลุมพูดคุยกันโดยไมจําเปน 
   - ลดกิจกรรมรวมกันหลายหอง 
   - กรณี มีการเดินเรียนใหทําความสะอาดพ้ืนผิวโตะ เกาอ้ี หรืออุปกรณท่ีใชรวมกันหลังจบการ
เรียน การสอนทุกคาบ 
   - ทุกหองเรียนใหทําสะอาดพ้ืนผิวโตะ เกาอ้ี หรืออุปกรณท่ีใชรวมกันทุกสองชั่วโมง 

4. ใหมีการบันทึกการปวยดวยโรคทางเดินหายใจการสงตอตรวจหาโควิด 19 และสรุปผลการตรวจ ทุก
สัปดาหสงตนสังกัดกรณีมีเด็กปวยหรือขาดเรียนมากกวาปกติใหประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเคร็ง 
อําเภอหรือจังหวัดในพ้ืนท่ี 

5. ใหมีการดําเนินการผอนคลายมาตรการ กํากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 
ชะอวดเครงธรรมวิทยาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานควนชิง 

6. การปรับมาตรการใหพิจารณาตามสถานการณการระบาดและขอมูลท่ีมีอยูในขณะนั้น เปนระยะๆ 
สถานศึกษาจําแนกตามสถานศึกษาแตละประเภทมีดังนี้ 

สถานศึกษาประเภทการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. กลุมนักเรียน - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบหอง ครบชั้นเรียน)  
สีขาว-สีเขียว  
- สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมพบผูติดเชื้อไมนอยกวา 90 วัน พ้ืนท่ีสีเขียว) ไดรับการพิจารณาอนุญาต

จากศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดใหจัดการเรียน การสอนไดตามปกติ 
- สถานศึกษามีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีทุกคน สวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยมีอุปกรณลางมือและลางมือบอยๆ มีการทําความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน
และทําความสะอาด อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนการฝกปฏิบัติกอนและหลังใชงานทุกครั้ง ตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข  

สีเหลือง-สีสม  
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับวันเรียนแตละชั้นเรียน หรือมีการแบง

จํานวนนักเรียนใหเหมาะสมกับการเวนระยะหาง ระหวางกัน (Social distancing) 
- มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ีทุกคน สวมหนากากผา หรือหนากาก

อนามัย มีอุปกรณลางมือและลางมือบอยๆ 
- มีการทําความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน และทําความ สะอาดอุปกรณท่ีใชในการ

เรียนการสอน การฝกปฏิบัติกอนและหลังใชงานทุกครั้ง 
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สีแดง  
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air 

นิยาม 

⧫ ผูปวยยืนยันโรคโควิด 19หมายถึงผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

⧫ ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) (ผูสัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึง ผูสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 ตามลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูท่ีเรียนผูอาศัยรวมหองพัก หรือทํางานในหองเดียวกัน คลุกคลีกัน 
- ผูสัมผัสท่ีมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด จากผูปวยโรคโควิด 

19 โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอานามัยหรือหนากากผา 
- ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีปดไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ ในหองปรับอากาศ รวมกับผูปวยโรค

โควิด 19 และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกันเชน ไมสวมหนากากอานา
มัยหรือหนากากผา 

⧫ ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา (Low risk contact) (ผูสัมผัสเสี่ยงต่ํา) หมายถึง ผูท่ีทํากิจกรรม
อ่ืน ๆ รวมกับผูปวยโรคโควิด 19 แตไมเขาเกณฑความเสี่ยงสูง 

⧫ ผูใกลชิด 
- ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงสูง จัดเปนผูท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา 
- ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงต่ํา จัดเปนไมมีความเสี่ยง (No risk) 

6 มาตรการหลักในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาประกอบดวย 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาสถานศึกษา (อุณภูมิไมเกิน 37.5 c)   

     - กรณีปกติใหติดสัญลักษณผาน  
     - กรณีมีไขสูงกวาปกติ ใหนั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซํ้า  
     - กรณีมีไขสูงกวา ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  ใหกันแยกไวตางหากและบันทึกขอมูล 
และแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขตอไป    

2. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดลางมือหรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ 
4. จัดระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร 
5. ทําความสะอาดหองเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสรวม เปดหนาตางประตู ระบายอากาศ  
6. ไมจัดกิจกรรมรวมกลุมคนจํานวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทํากิจกรรม 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 

 
 

แนวปฏิบัติสําหรับผูบริหาร 
1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
2. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมดูแลและปองกัน 
3. ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา 
4. สื่อสารประชาสัมพันธ เก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
5. สื่อสารทําความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 
6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณทางเขาโรงเรียน (Point of entry) 
7. จัดใหนักเรียนสามารถเจาถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทอยางตอเนื่อง 
8. กรณีพบกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษาใหรีบแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
9. มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ตามสิทธิท่ีควรไดรับ 
10. ควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

แนวปฏิบัติสําหรับครู 
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง 
2. สังเกตตนเอง หากมีอาการปวย ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที 
3. แจงผูปกครองและนักเรียน ใหนําของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง 
4. สื่อสารความรู คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยง 
5. ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมท่ีเปนจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใชงาน 
6. ควรควบคุมการจัดท่ีนั่งในหองเรียน ในโรงอาหาร การเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน 
7. กํากับใหนักเรียน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอยๆ 
8. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน การขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเลี่ยง 
9. ตรวจคัดกรองทุกคนท่ีเขามาในสถานศึกษา 
10. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาท่ีการดูแลนักเรียนจํานวนมาก 
 

แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง 
2. สังเกตตนเอง หากมีอาการปวย รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย 
3. ใหนําของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง 
4. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา 
5. หม่ันลางมือบอยๆ กอนกินอาหารและหลังใชหองสุขา 
6. เวนระยะหางระหวางบุคคลในการทํากิจกรรม 
7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหลงชุมชนท่ีเสี่ยงตอการติดโรคโควิด 19 
8. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว มีการติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
9. หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน 
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แนวปฏิบัติสําหรับผูปกครอง 
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง 
2. สังเกตบุตรหลาน หากมีอาการปวย ใหรีบพาไปพบแพทย 
3. จัดหาของใชสวนตัวใหบุตรหลานอยางเพียงพอในแตละวัน ทําความสะอาดทุกวัน 
4. กํากับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอยๆ กอนกินอาหารและหลังใชหองสุขา 
5. สรางสุขนิสัยท่ีดีใหบุตรหลานในการดูแลปองกันตนเองจากการติดโรคโควิด 19 
6. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานท่ีเสี่ยง สถานท่ีแออัดท่ีมีการรวบกันของคน จํานวนมาก 
7. ผูปกครองใหความรวมมือกับครูในการดูแลการเรียนของนักเรียน 

แนวปฏิบัติสําหรับแมครัว และผูจําหนายอาหาร  
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง 
2. สังเกตตนเอง หากมีอาการปวย ใหหยุดการปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที 
3. ลางมือบอยๆ กอน-หลัง ประกอบอาหาร ขยะจําหนายอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก 
4. ขณะปฏิบัติงานตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน ถุงมือ สวมหนากากอนามัย 
5. ปดภาชนะใสอาหาร ใสถุงมือ ใชท่ีคีบหยิบจับอาหาร 
6. ปรุงอาหารสุกใหม 
7. จัดเตรียมกระดาษสําหรับสั่งรายการอาหาร หรือชองทางสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือลดการพูดคุยและสัมผัส 
8. ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด ตองใสอุปกรณปองกันตนเอง 
9. ลางมือบอยๆ และเม่ือกลับมาถึงบานควรรีบอาบน้ํา สระผม เปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที 
 

แนวปฏิบัตดิานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
1. หองเรียน สถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติการตางๆ ภายในโรงเรียน หองประชุม 

หองพักครู โรงยิมส โรงอาหาร หองสมุด หองน้ํา เปนตน ใหดําเนินการตามหลักปฏิบัติการปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 อยางเครงครัด ไดแก 

- จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 
- มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุมยอย 
- จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท และทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณการเรียน 

ทุกครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง กอน-หลังใชงาน 
- จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ 
- จํากัดจํานวนผูใชงานหรือลดระยะเวลาทํากิจกรรมหรือเหลื่อมเวลา 

2. โรงอาหาร 
- จัดบริการอาหาร เนนปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน อาหารปรุงสําเร็จสุกใหมทุกครั้ง 
- พิจารณรทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ใหนักเรียน 

3. หองพยาบาล 
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- มีครูเจาหนาท่ีดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนปวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ และมีการ 
บันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนท่ีปวย 

- มีหองแยกอยางชัดเจน ระหวางนักเรียนปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนปวยจากสาเหตุอ่ืนๆ 
แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

- เม่ือพบผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จํานวน 1 รายข้ึนไป ใหปดหองเรียน เปนเวลา 3 วัน เพ่ือ 
ทําความสะอาด 

- เม่ือพบผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 มากกวา 1 หองเรียน ใหปดชั้นเรียน เปนเวลา 3 วันเพ่ือทํา 
ความสะอาด 
  3. หากมีหลักฐานและความจําเปนตองปดสถานศึกษา ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอ 
 จังหวัด 

กรณีท่ีพบผูปวยโรคโควิด 19 ท่ีมีความเสี่ยงสูงในสถานศึกษา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษาดังนี้ 

 • ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) ใหสังเกตอาการท่ีบานเปนเวลา 
 อยางนอย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติใหไปพบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยระหวางรอผลใหกักตัว ท่ีบาน 

 • สถานศึกษา ดําเนินกิจกรรมไดตามปกติและสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจความเสี่ยงและแนว 
ทางการ ดําเนินการในระยะตอไป 

2. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา (Low risk contact) ใหสังเกตอาการ เปนเวลา 14 วัน 
 ไมจําเปนตองหยุดเรียน และไมจําเปนตองปดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายปวยแลวเรียนตอได) 

3. ผูใกลชิด 
  • ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงสูงจัดวามีความเสี่ยงต่ํา ไมจําเปนตองหยุดเรียนแตใหสังเกตอาการเปนเวลา 14 
วัน 
  • ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงต่ํา จัดวา ไมมีความเสี่ยง 
  • ไมจําเปนตองหยุดเรียน แตใหสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน 
หมายเหตุ ท้ังนี้ในทุกกรณีจะดําเนินการบนพ้ืนฐานของขอมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและ สถานการณโรค
ในพ้ืนท่ี 

โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ดําเนินการ 6 มาตรการหลักในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ในสถานศึกษาประกอบดวย 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาสถานศึกษา (อุณภูมิไมเกิน 37.5 c) 
   - กรณีปกติใหติดสัญลักษณผาน 
   - กรณีมีไขสูงกวาปกติ ใหนั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซํ้า 
   - กรณีมีไขสูงกวา ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ใหกันแยกไวตางหากและบันทึก
ขอมูล และแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขตอไป 

2. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดลางมือหรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ 
4. จัดระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร 
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5. ทําความสะอาดหองเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสรวม เปดหนาตางประตู ระบายอากาศ 
6. ไมจัดกิจกรรมรวมกลุมคนจํานวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทํากิจกรรม 

บทท่ี ๕ 
การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน การสนับสนุน หนวยรับผิดชอบ 

• โรงเรียนออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ในระยะเปดเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

• โรงเรียนออกคําสั่งมาตรการเรงดวนและแนวทางในการปองกันการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 19 
ท้ังดานบริการท่ัวไป ดานบุคลากร ดานผูเรียน และดานการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

• โรงเรียนประสานงานและติดตามขอมูลระหวางสถานศึกษา 
• โรงเรียนติดตอขอความอนุเคราะหหนวยงานตางๆประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานควนชิง เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฝายปกครอง 
สถานีตํารวจ ทหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ในการตรวจคัดกรอง
นักเรียน ผูปกครอง ท่ีมารวมกิจกรรมของโรงเรียน 

• โรงเรียนประสานงานกับโรงพยาบาลชะอวด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานควนชิง ในการ
ฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 แกคณะครูและตรวจหาเชื้อไวรัสแกนักเรียนผูท่ีอยูในกลุมภาวะ
เสี่ยง 


