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ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ในสถำนศึกษำ 

--------------------------------------------------- 
 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 มีกำรแพร่ระบำดในหลำย
ประเทศรวมถึงประเทศไทย โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕  ได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19         
ในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ,โรค 

ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
1 มำตรกำรคัดกรองวัดไข้ให้กับ

นักเรียน ครู และผู้เข้ำมำติดต่อ
ทุกคน ก่อนเข้ำสถำนศึกษำ 
หรือไม่ 

1.จัดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน ครู บุคลำกรและผู้เข้ำ 
   มำในโรงเรียนทุกคน 
2.ก ำหนดทำงเข้ำ/ออกโรงเรียนเพียงทำงเดียว 
3.คัดกรอง และลงทะเบียน กรณีมีบุคคลภำยนอก 
   เข้ำมำภำยในบริเวณโรงเรียนทุกกรณี 

กลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 

2 มีมำตรกำรสังเกตอำกำรเสี่ยงโค
วิด-19 เซ่นไอ มีน ้ำมูก เจ็บคอ 
เหนื่อยหอบ หำยใจส ำบำก จมูก
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึก
ผล ส ำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ำ
มำติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้ำ
สถำนศึกษำ หรือไม่ 

1.จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่คัดกรองให้มีควำมรู้และ 
   สำมำรถสังเกตอำกำรเสี่ยงโควิด-19 
2.กรณีพบผู้มีอำกำรเสี่ยงโควิด-19 ที่ได้รับ 
   กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงแล้ว ด ำเนินกำรดังนี้ 
   2.1 กรณีมีอำกำรไม่รุนแรง ให้เข้ำพักในห้อง 
   แยกโรคที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ เพื่อสังเกตดู 
   อำกำรอย่ำงใกล้ชิด 
   2.2 กรณีอำกำรรุนแรง แจ้งผู้ปกครองให้มำรับ 
   ตัวเพ่ือน ำส่งโรงพยำบำล 
   2.3 หำกมีควำมจ ำเป็นให้นักเรียนกักตนเองอยู่ที่ 
   บ้ำน โดยไม่ถือเป็นวันลำ และมอบหมำยให้ 
   ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ด้วยระบบทำงไกล 
3.บันทึกผลนักเรียน ครู และผู้เข้ำมำติดต่อ ทุกคน  
   ก่อนเข้ำสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
กลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 

3 มีนโยบำยก ำหนดให้นักเรียน ครู 
และผู้เข้ำมำในสถำนศึกษำทุกคน 
ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก
อนำมัย 

1.ก ำหนดให้นักเรียน ครู บุคลกรและผู้เข้ำมำใน 
   สถำนศึกษำทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือ 
   หน้ำกำกอนำมัย 
2.ประชำสัมพันธ์กำรสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก 
   อนำมัยก่อนเข้ำมำในสถำนศึกษำในเวปไซด์ ไลน์  
   เพจ 
 

กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
กลุ่มบริหำรบุคคล 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
3.ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ให้สวมหน้ำกำกผ้ำหรือ 
   หน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำมำในโรงเรียน  
   หน้ำโรงเรียน 

4 มีกำรจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือ
หน้ำกำกอนำมัย ส ำรองไว้ให้กับ
นักเรียน ร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มี
หน้ำกำกเข้ำมำในสถำนศึกษำ 
หรือไม่ 

1. จัดแจกหน้ำกำกผ้ำ ส ำหรับนักเรียน ครู บุคลำกร 
    ทุกคนในวันเปิดภำคเรียน 
2. จัดเตรียมหน้ำกำกส ำรองไว้ส ำหรับนักเรียนที่ไม่มี 
    หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย 
3. ให้ร้ำนค้ำสวัสดิกำรของโรงเรียน อ ำนวยควำม 
    สะดวก โดยกำรจัดจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัยและ 
    หน้ำกำกผ้ำ ส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำร 

กลุ่มบริหำร
งบประมำณ 

5 มีจุดล้ำงมือด้วยสบู่ อย่ำง
เพียงพอ หรือไม่ 

จัดตั้งจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ บริเวณหน้ำอำคำรเรียน
และโรงอำหำร จ ำนวน 30 จุด เพื่อบริกำรอย่ำงเพียงพอ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

6 มีกำรจัดวำงเจลแอลกอฮอล์
ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดมือ 
บริเวณทำงเข้ำอำคำร เรียน หน้ำ
ประตูห้องเรียน ทำงเข้ำโรง
อำหำร อย่ำงเพียงพอหรือไม่ 

มีกำรจัดวำงเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดมือ 
บริเวณทำงเข้ำอำคำรเรียน หน้ำประตูห้องเรียน ทำงเข้ำ
โรงอำหำร อย่ำงเพียงพอ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

7 มีกำรจัดโต๊ะเรียน เก้ำอ้ีนั่งเรียน  
ที่นั่งในโรงอำหำร ที่นั่งพัก โดยจัด
เว้นระยะห่ำง ระหว่ำงกัน อย่ำง
น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social 
distancing) หรือไม่ 

มีกำรจัดโต๊ะเรียน เก้ำอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอำหำรที่นั่งพัก 
โดยจัดเว้นระยะห่ำง ระหว่ำงกัน อย่ำงน้อย 1-2 เมตร 
(ยึดหลัก Social distancing) 

กลุม่บริหำรทั่วไป 

8 มีกำรท ำสัญลักษณ์แสดงจุด
ต ำแหน่งซัดเจนในกำรจัดเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงกัน หรือไม่ 

มีกำรท ำสัญลักษณ์แสดงจุดต ำแหน่งซัดเจนในกำรจัดเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงกัน 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
9 กรณีห้องเรียนไม่สำมำรถจัดเว้น

ระยะห่ำงตำมที่ก ำหนดได้ มีกำรสสับ
วันเรียน แต่ละขั้นเรียน หรือมีกำร
แบ่งจ ำนวนนักเรียน หรือไม่ 
โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงไร 
9.1 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ 
(On-Site) เนื่องจำก มีจ ำนวน
นักเรียน และระยะห่ำงเป็นไปตำมท่ี
หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด 
9.2 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน (Blended Learning) 
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 
รูปแบบ) 

รูปแบบท่ี 1 กำรสสับขั้นมำเรียน
ของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

รูปแบบท่ี 2 กำรสสับขั้นมำเรียน
ของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 

รูปแบบท่ี 3 กำรสสับขั้นมำเรียน
ของนักเรียน แบบสลับวันมำเรียน 5 
วัน หยุด 9 วัน  

รูปแบบท่ี 4 กำรสสับช่วงเวลำมำ
เรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 

รูปแบบท่ี 5 กำรสสับกลุ่ม
นักเรียนมำเรียนแบบแบ่งนักเรียนใน
ห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 

รูปแบบท่ี 6 รูปแบบอ่ืน ๆ 
(โปรดระบุ) 
....................................... 

1.จัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ (On–Site)  
   เนื่องจำก มีจ ำนวนนักเรียน และระยะห่ำง   
   เป็นไปตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรก ำหนด 
2.กำรสสับกลุ่มนักเรียนมำเรียนแบบแบ่ง 
   นักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
3.ก ำหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตำมมำตรกำร 
   อย่ำงเคร่งครัด 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

10 มีกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้อง
ต่ำงๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้โนกำรเรียน
กำรสอน ก่อนและหลังใช้งำนทุกครั้ง 
เซ่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬำ หรือไม ่

มอบหมำยให้ครูผู้สอนและนักเรียนท ำควำม
สะอำดห้องเรียน ห้องต่ำง ๆ และอุปกรณ์     
ที่ใช้โนกำรเรียนกำรสอน ก่อนและหลังใช้งำน
ทุกครั้ง เซ่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬำ  

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

11 มีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณจุดสัมผัส
เสี่ยงร่วม ทุกวัน เซ่น โต๊ะ เก้ำอ้ี รำว
บันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู 
- หน้ำต่ำง หรือไม ่

จัดเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดบริเวณจุดสัมผัส
เสี่ยงร่วม ทุกวัน เซ่น โต๊ะ เก้ำอ้ี รำวบันได 
ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู – หน้ำต่ำง 
อำคำรละ 1 คน อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
12 มี ถั ง ข ย ะ แ บ บ มี ฝ ำ ปิ ด ใ น

ห้องเรียน หรือไม ่
1.มีถังขยะแบบมีฝำปิดส ำหรับขยะทั่วไปใน
ห้องเรียนทุกห้อง 
2.มีถังขยะแบบมีฝำปิดส ำหรับขยะมี
เชื้อทุกชั้นทุกอำคำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

13 มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมประตู 
หน้ำต่ำง และพัดลมของห้องเรียนให้
มีสภำพกำรใช้งำนได้ดี ส ำหรับใช้ปิด 
- เปิดให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก หรือไม่ 

ท ำกำรปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้ำต่ำง และ
พัดลมของห้องเรียนให้มีสภำพกำรใช้งำนได้ดี 
ส ำหรับใช้ปิด - เปิดให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

14 มีกำรแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนใน
ห้องเรียนในกำรท ำกิจกรรม หรือไม่ 

เมื่อครูผู้สอนมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนใน
ห้องเรียนในกำรท ำกิจกรรมให้มีกำรจัดท ำ
รำยชื่อนักเรียนทุกกลุ่มย่อย 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

15 มีกำรปรับลดเวลำในกำรท ำกิจกรรม
ประซำสัมพันธ์ ภำยหลังกำรเช้ำแถว
เคำรพธงซำติหน้ำเสำธง หรือไม่ 

ปรับลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมประซำสัมพันธ์
ภำยหลังกำรเช้ำแถวเคำรพธงซำติหน้ำเสำธง 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

16 มีกำรจัดเหลื่อมเวลำท ำกิจกรรม
นักเรียน เหลื่อมเวลำรับประทำน
อำหำรกลำงวัน หรือไม่ 

1.จัดเหลื่อมเวลำท ำกิจกรรมนักเรียน  
2.จัดเหลื่อมเวลำรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
   ม.ปลำยทำนอำหำรเวลำ 10.50 น.  
   ม.ต้นทำนอำหำรเวลำ 11.40 น. 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 

17 มีมำตรกำรให้เว้นระยะห่ำงกำรเข้ำ
แถวท ำกิจกรรม หรือไม่ 

1.ก ำหนดมำตรกำรให้เว้นระยะห่ำงกำรเข้ำ 
   แถวท ำกิจกรรม อย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร 
2.ให้ครูที่ปรึกษำควบคุมดูแลกำรท ำกิจกรรม 
   อย่ำงใกล้ชิด 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

18 มีกำรก ำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่
ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เซ่น แก้วน้ ำ 
ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยำสีฟัน 
ผ้ำเช็ดหน้ำ หรือไม่ 

ก ำหนดให้นักเรียน ครู และบุคลำกรทุกคนใช้
ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เซ่น 
แก้วน้ ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยำสีฟัน 
ผ้ำเช็ดหน้ำ 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

19 มีห้องพยำบำลหรือพ้ืนที่ส ำหรับแยกผู้
มีอำกำรเสี่ยง ทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ หรือไม่ 

มีห้องพยำบำลหรือพ้ืนที่ส ำหรับแยกผู้
มีอำกำรเสี่ยง ทำงระบบทำงเดินหำยใจ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

20 มีนักเรียนแกนน ำด้ำนสุขภำพจิต
อำสำ เป็นอำสำสมัครในกำรช่วยดูแล
สุขภำพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือ
ดูแลรุ่นน้อง หรือไม่ 

นักเรียนแกนน ำด้ำนสุขภำพ จิตอำสำ เป็น
อำสำสมัครในกำรช่วยดูแลสุขภำพเพ่ือน
นักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง โดยกำร
ก ำหนดเป็นชุมนุมอนำมัย และ ชุมนุม      
อย.น้อย 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
21 มีกำรติดป้ำยประซำสัมพันธ์แนะน ำ

กำรปฏิบัติเพ่ือสุขอนำมัยที่ดี เซ่น วิธี
ล้ำงมือ ที่ถูกต้อง กำรสวมหน้ำกำก
อนำมัย กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 หรือไม่ 

ติดป้ำยประซำสัมพันธ์แนะน ำกำรปฏิบัติเพ่ือ
สุขอนำมัยที่ดี เซ่น วิธีล้ำงมือ ที่ถูกต้อง     
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับ
โรคโควิด-19 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

22 มีกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้ตำมวัยและ
สอดคล้องกับพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
อำรมณ์ และสติปัญญำ หรือไม่ 

ให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอน โดยค ำนึงถึง
กำรเรียนรู้ตำมวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรด้ำนสังคม อำรมณ์ และสติปัญญำ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

23 มีมำตรกำรก ำหนดระยะเวลำในกำร
ใช้สื่อออนไลน์ในสถำนศึกษำ ในเด็ก
เล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 
ชั่วโมงต่อวัน 
หรือไม่ (กรณีทีส่ถำนศึกษำไม่ได้ใช้
สื่อออนไลน์ในสถำนศึกษำ เนื่องจำก
จัดกำรเรียนกำร/สอน แบบ on-site 
100% ให้ท ำเครื่องหมำยในช้อง 
“มี”) 

ก ำหนดมำตรกำรระยะเวลำในกำรใช้สื่อ
ออนไลน์ในสถำนศึกษำ เป็นระบบ wifi 
นักเรียนไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

24 มีกำรใช้สื่อรอบรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำนซ่อง
ทำง Social media เซ่น Website , 
Facebook , Line , QR Code , E-
mail หรือไม่ 

ก ำหนดให้มีกำรใช้สื่อรอบรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำน
ซ่องทำง Social media เซ่น Website , 
Facebook , Line , QR Code , E-mail 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
25 มีกำรเตรียมหน้ำกำกผ้ำส ำรอง 

หรือไม่ 
จัดกำรเตรียมหน้ำกำกผ้ำส ำรองไว้ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

26 มีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทกำรเข้ำถึง
กำรเรียนรู้ ในสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคโควิด19 หรือไม่ 

มีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับบริบทกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้  
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด19 
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงออนไลน์ 
เช่น Zoom , Google Classroom ,     
Ms Team , Google meet 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

27 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
บริกำรสุขภำพขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง
ทั่วถึง หรือไม่ 

มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริกำร
สุขภำพขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ดังนี้ 
-ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในเรื่องกำรดูแล
สุขภำพ 
-ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทรำบข่ำวสำร
เกี่ยวกับบริกำรสุขภำพข้ันพ้ืนฐำน เช่น ทำง
เพจ เวปไซด์ จัดท ำข้อปฏิบัติติดทุกอำคำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

28 มีมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำดและ
จัดสภำพแวดล้อมของที่พักและ
เรือนนอน ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อม
มีตำรำงเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีที่
พักและเรือนนอน) (กรณีที่
สถำนศึกษำไม่มีที่พักและเรือนนอน 
ใหท้ ำเครื่องหมำยในช้อง “มี”) 

ก ำหนดมำตรกำรในกำรอยู่บ้ำนพัก กำรท ำ
ควำมสะอำดและจัดสภำพแวดล้อมของที่
พักและเรือนนอน ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อม
มีตำรำงเวรทุกวัน 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

29 มีมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำดและ
จัดสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติกำรปฏิบัติด้ำนศำสนกิจ 
พร้อมมีตำรำงเวรทุกวัน หรือไม่ 
(กรณีมีสถำนที่ปฏิบัติศำสนำกิจ) 
(กรณีที่สถำนศึกษำไม่มีสถำนที่
ปฏิบัติศำสนำกิจ ให้ท ำเครื่องหมำย
ในช่อง “มี”) 

1.มีกำรท ำควำมสะอำดและจัด 
   สภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับศำสนกิจ  
   ภำยในโรงเรียนอย่ำงปลอดภัยและ 
   เหมำะสม 
2.มีกำรแบ่งกลุ่มท ำกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
3.มีกำรจัดระยะห่ำงในกำรท ำ 
   กิจกรรม 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
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30 มีมำตรกำรดูแลนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำร
กำรเรียนรู้หรือด้ำนพฤติกรรม
อำรมณ์ รวมถึงภำวะสมำธิสั้น
และออทิสติกที่สำมำรถเรียน
ร่วมกับเด็กปกติหรือไม่ 

1.คัดกรองและจัดท ำข้อมูลนักเรียนที่มีควำม 
   บกพร่องด้ำนพัฒนำกำรกำรเรียนรู้หรือด้ำน 
   พฤติกรรมอำรมณ์ รวมถึงภำวะสมำธิสั้นและ 
   ออทิสติก 
2.ก ำหนดให้ครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนที่มีควำม 
   บกพร่องฯ อย่ำงใกล้ชิด 
3.จัดให้มีบุคลำกรดูแลและรับผิดชอบนักเรียนที่มี 
    ควำมบกพร่องฯ 
4.ก ำหนดให้ครูผู้สอนดูแลนักเรียนที่มีควำม 
   บกพร่องฯ อย่ำงใกล้ชิด 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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มิติที่ 4 สวัสดภิาพและการคุ้มครอง 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
31 มีกำรจัดเตรียมแผนรองรับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียน
ป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน 
หรือไม่ 

1.มีกำรประชุมครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร 
   เรียนกำรสอนทำงไกล 
2.ครูทุกคนมีห้องเรียนออนไลน์ส ำหรับนักเรียน 
3.มีแผนจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ส ำหรับ 
   นักเรียนที่มีป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน  
   ผ่ำนระบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google  
   Classroom, MS Team, Zoom, Google  
   meet 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

32 มีกำรจัดเตรียมแนวปฏิบัติกำร
สื่อสำรเพื่อลดกำรรังเกียจและกำรตี
ตรำทำงสังคม (Social stigma) 
หรือไม่ 

1.ให้ควำมรู้แก่นักเรียนทุกคนเรื่องโรคโรคโควิด- 
   19 
2.จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ 
   นักเรียนและผู้ปกครองผ่ำนทำงเสียงตำมสำย  
   และสื่อออนไลน์ 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

33 มีกำรจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้ำนกำร
จัดกำรควำมเครียดของครูและ
บุคลำกร ของสถำนศึกษำ หรือไม่ 

เชิญบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำให้ควำมรู้เพ่ือลด
ควำมเครียดให้แก่ครูและบุคลำกร 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

34 มีกำรตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ
นักเรียนและบุคลำกร รวมทั้ง
ตรวจสอบ เรื่องกำรกักตัวให้ครบ 14 
วัน ก่อนมำท ำกำรเรียนกำรสอน
ตำมปกติ และทุกวัน เปิดเรียน 
หรือไม่ 

1.ให้ครูที่ปรึกษำจัดท ำลงทะเบียนและตรวจสอบ 
   ประวัติเสี่ยงของนักเรียนรวมทั้งตรวจสอบ เรื่อง 
   กำรกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมำท ำกำรเรียน 
   กำรสอนตำมปกติ และทุกวันเปิดเรียน 
2.งำนบุคลำกรจัดท ำลงทะเบียนและตรวจสอบ 
   ประวัติเสี่ยงของครแูละบุคลำกร รวมทั้ง 
   ตรวจสอบเรื่องกำรกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อน 
   มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ และทุกวันเปิดเรียน 

กลุ่มบริหำร
วิชำกำร 
กลุ่มบริหำรบุคคล 

35 มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบส ำหรับนักเรียน ครู และ
บุคลำกร ที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วย
โรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลำ
หรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 

ให้นักเรียน ครู และบุคลำกร ที่สงสัยติดเชื้อหรือ
ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลำหรือ
วันหยุดเรียน 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
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มิติที่ 5 นโยบาย 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
36 มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้กำร

ปอ้งกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ครู 
บุคลำกร และผู้ปกครอง โดยกำร
ประชุมชี้แจงหรือผ่ำนซ่องทำงต่ำง ๆ 
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรก
ของกำรเปิดเรียน หรือไม่ 

1.จัดกำรประชุมครูและบุคลำกร ก่อนเปิดภำค 
   เรียน 
2.จัดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภำค 
   เรียน 
๓.ประชุมนักเรียนเพื่อก ำหนดมำตรกำรและแนว 
   ปฏิบัติภำยในโรงเรียน 
๔.ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 

37 มีนโยบำยและแนวทำงกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดโรคโควิด-19 ของ
สถำนศึกษำ อย่ำงเป็นลำยลักษณ์หรือ
มีหลักฐำนซัดเจน หรือไม่ 

จัดท ำประกำศเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
อย่ำงชัดเจน 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

38 มีกำรประขุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หรือไม่ 

จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กลุ่มบริหำรบุคคล 
 

39 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำร
แพร่ระบำดโรคโควิด-19 และก ำหนด
บทบำทหน้ำที่อย่ำงซัดเจน หรือไม่ 

มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำด
โรคโควิด-19 และก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำง     
ซัดเจน 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

40 มีมำตรกำรจัดกำรควำมสะอำดบนรถ
รับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคล จัดทีน่ั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์
จุดต ำแหนง่ซัดเจน หรือไม่ (กรณีมีรถ
รับส่งนักเรียน) 

1.จัดกำรประชุมคนขับรถรับ-ส่ง นักเรียนเพื่อ 
   ก ำหนดมำตรกำรท ำควำมสะอำดบนรถ และเว้น 
   ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล  
2.ก ำหนดให้นักเรียนที่โดยสำรรถรับ-ส่ง สวม 
   หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำทุกครั้ง 
3.ก ำหนดระยะเวลำและจุดรับ-ส่งนักเรียน 
๔.ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติของรถรับ-ส่ง นักเรียน 
   อย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
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มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
41 มีแผนกำรใช้งบประมำณในกำรป้องกัน

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม หรือไม่ 

จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

42 มีกำรจัดหำซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค
โควิด-19 ส ำหรับนักเรียนและบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ เช่น หน้ำกำกผ้ำหรือ
หน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 
หรือไม่ 

จัดซื้อและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโค
วิด-19 ส ำหรับนักเรียน ครแูละบุคลำกร ใน
โรงเรียน เช่น หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก
อนำมัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

43 มีกำรประสำนแสวงหำแหล่งทุน
สนับสนุนจำกหน่วยงำน องค์กร หรือ
เอกซน เซ่น ท้องถิ่น บริษัทห้ำงร้ำน 
NGO เป็นต้น เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำร
ป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-
19 หรือไม่ 

1.มอบหมำยให้กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปและ 
   กลุ่มงำนบริหำรบุคคล ประสำนขอรับ 
   กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน องค์กร หรือ 
   เอกซน เซ่น ท้องถิ่น บริษัทห้ำงร้ำน  
   NGO เป็นต้น เพ่ือด ำเนินกิจกรรม 
   กำรป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโรค        
   โควิด-19 
2.ประชำสัมพันธ์ขอรับบริจำคหน้ำกำก 
   อนำมัย หน้ำกำกผ้ำ เจลล้ำงมือ น้ ำยำ   
   ฆ่ำเชื้อ ทำงเพจโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

44 มีกำรจัดหำบุคลำกรเพ่ิมเติมในกำรดูแล
นักเรียนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ใน
สถำนศึกษำ หรือไม่ 

จัดจ้ำงแม่บ้ำนดูแลรักษำควำม
สะอำดประจ ำอำคำรเรียนและ          
โรงอำหำร จ ำนวน 5 คน 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่  5  เดือน มกรำคม  พ.ศ.2564 
    
 
 
       (นำยจรัส   ค ำอ้ำย) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 


