


คํานํา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรยีนหรือสถาบันการศกึษาตามขอกําหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 

32) ดวยที่ประชุมศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศบค.) ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 สงิหาคม2564 ได

เห็นชอบปรบัมาตรการการควบคุมโรคโควิด - 19 โดยในสวนชองโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให

สามารถใชอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมได โดยผานความเห็นชอบชองผูแทน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ รวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการ

ระบาดในวงกวาง องคการอนามันโลก ไดประเมินสถานการณและประกาศใหโรค COVIT – 19 เปนภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ โดยแนะนําใหทุกประเทศเรงรัดการเฝาระวังและปองกันความเสี่ยง

จากเชื้อ COVIT – 19 และสําหรับประเทศไทยนั้นไดมีการพบผูติดเชื้อจํานวนมาก ซึ่งตัวเลขผูปวยติดเชื้อในแต

ละวันจะมีจํานวนมากขึ้น แตก็ยังอยูในภาวะที่ไมอาจไววางใจได โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการศกึษา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ

สถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเนื่อง โดยเนนความสอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา และเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียน และบุคลากรใน

สถานศึกษา สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยกับมาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน แนว

ปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แนวปฏิบัติสําหรบัผูบริหาร ครู นักเรียน และผูจําหนายอาหาร 

ความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ รองรับสถานการณโควิด 19 และชองทางสื่อความรูที่ใหนักเรียนไดเรียนรู โดย

โรงเรียนไดประเมนิตนเองของสถานศกึษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน และแบบประเมินตนเอง

สําหรับนักเรียนในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ทางโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ตระหนักถึง

ความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดการ

เรยีนการสอนของโรงเรียนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT – 19) ใน

การเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2564 เพ่ือใหโรงเรยีนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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คูมือปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา 

ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลําปางลําพูน 

นโยบายการเร่ิมเปดโรงเรียน (Reopening) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามขอกําหนดออก

ตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 32) ดวยที่

ประชุมศูนยบรหิารสถานการณโควิด - 19 (ศบค.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2564 ไดเห็นชอบปรับ

มาตรการการควบคุมโรคโควิด - 19 โดยในสวนชองโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทใหสามารถใชอาคาร

ของโรงเรียนหรือสถาบันการศกึษาในการจัดกิจกรรมได โดยผานความเห็นชอบชองผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี รวมกับคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร และเปนไปตามหลกัเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล

นักเรียน ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรบัสถานศึกษาในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเน่ือง โดยเนนความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออํานวยใหเกิดการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย

กับมาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แนวปฏิบัติ

สําหรับผูบริหาร ครู นักเรียน และผูจําหนายอาหาร ความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รองรับสถานการณโควิด 19 และ

ชองทางสื่อความรูที่ใหนักเรยีนไดเรียนรู โดยโรงเรียนไดประเมนิตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอน

เปดภาคเรียน และแบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียนในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนจึงมมีติใหมีการเปด

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 1  พฤศจิกายน 2564  

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน (Preparations before re-opening) 

1. บันทึกขออนุญาตเปดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 

2. โรงเรียนประเมินตนเองเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรยีน ผานระบบ Thai stop covid  

กรมอนามัย 

3. มาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร ผูปกครองนักเรียนประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผาน  

Thai save Thai (TST) 

4. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะทํางานเพื่อการปองกันและควบคุม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

5. โรงเรียนสํารวจขอมูลการฉีดวัคซนีของ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง  

นักเรียน สนับสนนุใหครู บุคลากร และฝายสนับสนุน (Support Staff) เขาถึงการฉีดวัคซีน มากกวารอยละ 85 

6. จัดทําแผนเผชิญเหตุสําหรับรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) 

7. ผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพรอม (18 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 
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2564) สํารวจความพรอมดานอุปกรณการเรียน สื่อการสอน โตะเกาอี้ เครื่องวัดอุณหภูมิ อางลางมือ น้ํายาลางมือ 

การทําความสะอาดอาคารสถานที่ รวมถึงการติดตอสื่อสาร การเขาถึงอินเทอรเน็ตของนักเรียน ผูปกครอง ครู และ

ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน  

8. การจัดการเรียนการสอน On  Site  และ  On  Hand  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564   

 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน 
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มาตรการและแนวทางปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย  

เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วันที่ 1  พฤศจิกายน 2564  โดยประกาศทางเว็บไซตของทาง 

โรงเรียนเรยีน และมีหนังแจงไปยังผูใหญบานทั้ง 8 หมูบาน ใหประกาศทางเสียงตามสายของแตละหมูบาน และครูที่

ปรกึษาแจงในกลุมไลนของนักเรยีน รวมถึงแจงมาตรการในการเตรียมตัวมาโรงเรียนเรยีน 

1. โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คนขับรถรับสงนักเรียน โรงเรียนแจงรถรับสงนักเรียนใหปฏิบัติตามมาตรการการของกระทรวง

สาธารณะสุข และขอความรวมมือคนขับรถรับสงนักเรียนทําความสะอาดในพ้ืนที่นั่งในรถทุกเชา เย็น และชวยกําชับ

นักเรียนใหสวนหนากากอนามัยกอนขึ้นรถ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทวงสาธารณะสุข 

2. โรงเรียนโดยครูเวรประจําวันจะตองมาตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือ ลางเจลแอลกอฮอล ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนสวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง กอนเขาบริเวณโรงเรยีนทุกคน โดยนักเรียน

จะตองมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK กลุมเสี่ยง 

3. เม่ือพบอุณหภูมิรางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให 

เขาไปพัก ณ หองพยาบาลเบ้ืองตนที่โรงเรียนไดจัดเตรยีมไว และวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียนอีกคร้ัง ถาอุณหภูมิ

รางกายนักเรียนเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และตรวจ ดวย Antigen Test Kit (ATK) ถาผลตรวจเปนลบใหรอดูอาการ 

ถาผลตรวจเปนบวกแจงผูปกครองมารับและพาไปพบแพทย 

4. นักเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาที่อยูใน

โรงเรียน หากหนากากชํารุดหรือเปรอะเปอนควรซื้อชิ้นใหม 
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5. ลางมือกอนรับประทานอาหาร หลังเขาหองน้ํา สัมผัสส่ิงสกปรก ลูกบิดประตูดวยสบูหรือ เจลแอลกอฮอล

ตามจุดบริเวณในสถานศึกษา หากพบวาเจลแอลกอฮอลหรือสบู ณ จุดใดหมด ใหแจงแมบานหรือครูอนามัยที่หอง

พยาบาลทันที 

6. ไมอนุญาตใหนักเรียน ครู หรอืบุคลากรทางการศึกษาที่มีอาการไข ไอ จาม เปนหวัด เขามาในโรงเรียน 

โดยใหแจงครปูระจําชั้น หัวหนาสาระ หัวหนากลุมงาน หรือผูบริหารทราบ และใหลาจนกวาอาการปวยจะหายขาด 

7. เวนระยะหางในการทํากิจกรรมทุกประเภท 

8. จัดเตรียมของใชสวนตัวไมควรใชรวมกับผูอ่ืน เชน ชอนสอมแกวน้ําตะเกียบ ผาเช็ดหนาเปนตน 

9. สนับสนุนใหผูบริหาร คร ูบุคลากร และฝายสนบัสนุน นักเรียน ผูปกครอง (Support Staff) 

เขาถึงการฉีดวัคซีน มากกวารอยละ 85 

 

มาตรการและแนวทางปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน อาคารสถานที่และเตรียมอุปกรณ เพื่อปองกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน 

- จัดใหมีผูรับผิดชอบทําความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงรวมทุกวันอยางชัดเจน เชน โตะ เกาอี้ ราวบันได ลิฟต 

กลอนประตู มือจับประตู หนาตาง อยางสม่ําเสมอ 

- ติดตั้งอางลางมือทุกอาคารและเจลแอลกอฮอลตามที่กําหนดเพ่ือใหพรอมใชทุกวัน เชน บริเวณประตู

โรงเรียน ทางข้ึนอาคารเรียน บริเวณหนาหองเรียน ทางเขาโรงอาหาร เปนตน 

- วัดระยะหางของโตะนักเรียนอยางนอย 1-2 เมตร โดยใหนักเรียน เรียนหองละ 15-25 คน และใหนักเรียน

ทําความสะอาดโตะ-เกาอี้ หรืออุปกรณการเรียน กอนกลับบานทุกครั้ง 

- แมคาทุกคนทําความสะอาดบริเวณที่จําหนายหลังเลิกขายทุกวัน และรวมกันทําความสะอาดโตะอาหารทุก

คร้ังที่มีการเปลี่ยนหวงเวลาการพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 

1. หองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองปฏิบัติการ 

1) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่น่ัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร โดย 

คํานึงถึงสภาพบริบทและขนาดพ้ืนที่ และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน ในการจัดเวนระยะหาง 

ระหวางบุคคล การแบงจํานวนนักเรียน หรือการใชพื้นที่ใชสอยบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยยึด 

หลัก Social distancing จํานวนนักเรียน  15-25 คนตอหอง 

2) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใช 

เครื่องปรบัอากาศกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ ควรเปดประตูหนาตางใหระบายอากาศและทํา 

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
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4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครูกอนขึ้นอาคารเรียน และใช

ประจําทุกหองเรียนอยางเพียงพอ 

5) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู เครื่องเลน 

ของใชรวมทุกวัน อยางนอยวันละ 2 คร้ัง เชากอนเรียนและพักเท่ียง หรือกรณีมีการยายหองเรียนตองทํา 

ความสะอาดโตะ เกาอ้ี กอนและหลังใชงานทุกครั้ง 
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2. หองสมุด 

1) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่น่ัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และ 

จัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน 

2) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตางกรณีใช 

เครื่องปรบัอากาศกําหนดเวลาเปด - ปดเครื่องปรบัอากาศ ควรเปดประตู หนาตาง ใหระบายอากาศ และทํา 

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูบรรณารักษ นักเรียนและผูใชบริการ 

บริเวณทางเขาดานหนา และภายในหองสมุดอยางเพียงพอ 

4) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ชั้นวาง 

หนังสือทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งอาทิ เชากอนใหบริการ พักเที่ยง 

5) การจํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด และใหนักเรียนและผูใชบริการ 

ทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา 

3. หองประชุม หอประชุม 

1) จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองประชุม หอประชุม หากพบผูมี 

อาการไขจัดที่นั่งกรณีวัดไขไดเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส โดยใหพัก 5-10 นาที กอนวัดไขซ้ํา หากยังเกินให

นั่งรอจนกวาครูอนามัยที่ไดรับมอบหมายมาดําเนินการวัดไขอีกคร้ังหนึ่ง หากยังพบวามีไขใหครูอนามัย ตรวจ 

ดวย Antigen Test Kit (ATK) ประสานงานกับเจาหนาที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทันที 

2) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทํา 

สัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน 

3) ผูเขาประชุมทุกคน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 

4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผูเขาประชุม บริเวณทางเขาภายใน 

อาคารหองประชุม บริเวณทางเขาดานหนาและดานในของหองประชุม อยางเพียงพอและทั่วถึง 

5) งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม 

6) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยงรวม เชน ลูกบิดประตู รีโมท 

อุปกรณสื่อ กอนและหลังใชหองประชุมทุกคร้ัง 
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7) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กอนและหลังใชหอง 

ประชุมทุกครั้ง ควรใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด – ปดเคร่ืองปรับอากาศควรเปดประตูหนาตางให 

ระบายอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

 
 

4. สนามกีฬา 

1) จัดพ้ืนที่ทํากิจกรรมและเลนกีฬา ลดความแออัดอาจจัดใหเลนกีฬาเปนรอบ หรือใหมีการ 

เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 

2) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการ บริเวณ 

ทางเขา และบริเวณดานในอาคารอยางเพียงพอและทั่วถึง 

3) ทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองเลนแตละชนิด กอนหรือหลังเลนทุกวัน อยางนอยวันละ 

1 ครั้ง 

4) จํากัดจํานวนคนจํานวนเวลาในการเลนกีฬาหรอืกิจกรรมภายในสนามกีฬา 

6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมหรือมีการปะทะกันอยาง 

รุนแรง เชนวอลเลยบอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เปนตน 

5. หองนาหองสวม 

1) โรงเรียนมีผูดูแลหองน้ําหองสวมและไดจัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก 

น้ํายาทําความสะอาดอุปกรณการตวงถุงขยะ ถังน้ํา ไมถูพ้ืน คีบดามยาวสําหรับเก็บขยะ ผาเช็ดทําความ

สะอาดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากผา เสื้อผาที่

จะน้ํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด 

2) ผูดูแลหองน้ําหองสวมการทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยน้ํายาทํา

ความสะอาดทั่วไปพื้นหองสวม ใหฆาเชื้อโดยใชผลิตภัณฑฆาเชื้อหรือราดน้ํายาฆาเชื้อ ทิ้งไวอยางนอย 10 

นาที เนนเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถสวม ราวจับประตู กลอนประตู ขันน้ํา กอกน้ํา อางลางมือ ที่วางสบู ผนัง ซอก

ประตู 

3) หลังทําความสะอาด ซักผาเช็ดทําความสะอาดและไมถูพื้น ดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือ 

น้ํายาฆาเชื้อแลวซักดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งแดดใหแหง 
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6. หองพกัครู 

1) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควร 

คํานึงถึงสภาพหองและขนาดพ้ืนที่ โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อยางเครงครัด 

2) ใหครูสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา 

3) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใชเคร่ืองปรับอากาศ 

กําหนดเวลาเปด – ปดเคร่ืองปรบัอากาศ ควรเปดประตู หนาตางใหระบายอากาศ และทําความสะอาดอยาง

สม่ําเสมอ 

4) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท 

อุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน เปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครแูละผูมาติดตอบริเวณทางเขา 

ดานหนาประตูและภายในหองอยางเพียงพอและทั่วถึง 

7. หองพยาบาล 

1) มีครูหรือเจาหนาที่ เพ่ือดูแลนักเรียนในกรณีที่มีนักเรยีนปวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ 

2) จัดใหมีพื้นที่แยกอยางชัดเจนระหวางนักเรียนปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนปวยจาก 

สาเหตุอื่น ๆ เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

3) ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน 

4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหนาประตู และภายในหอง 

พยาบาลอยางเพียงพอ 
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8. โรงอาหาร 

การจัดบรกิารภายในโรงอาหาร การน่ังกินอาหารรวมกันของผูใชบริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ 

อุปกรณ ตูกดน้ําดื่ม น้ําดื่มและผูสัมผัสอาหาร ควรมีการดูแลเพ่ือลดและปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ดังน้ี 

1) กําหนดมาตรการการปฏิบัติใหโรงอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(1) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู สําหรับใหบริการแกผูเขามาใชบริการโรงอาหาร บริเวณ 

กอนทางเขาโรงอาหาร 

(2) ทุกคนที่จะเขามาในโรงอาหาร ตองสวมหนากากผา หรือหนากากอนามัยมีทางเขา-ออก

ชัดเจน 

(3) จัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร ในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน ที่ 

นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ําดื่ม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผูสัมผัสอาหารให

สะอาดดวยน้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก 

(4) ทําความสะอาดโตะและที่นั่งใหสะอาด สําหรับนั่งกินอาหาร ดวยน้ํายาทําความ 

สะอาดหรือจัดใหมีการฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หลังจากผูใชบริการทุกคร้ัง 

(5) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยน้ํายาลางจาน และให 

มีการฆาเชื้อดวยการแชในน้ํารอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที ลางน้ําใหสะอาด และผึ่ง

ใหแหง กอนนําไปใชใสอาหาร 

(6) ทําความสะอาดตูกดน้ําดื่ม ภายในตูถังน้ําเย็น อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เช็ด 

ภายนอกตูและกอกน้ําดื่มใหสะอาดทุกวัน และเปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลากําหนดของผลิตภัณฑ 

และตรวจเช็คความชํารุดเสียหายของระบบไฟฟาที่ใช สายดินตรวจเช็คไฟฟารั่วตามจุดตาง ๆ 

โดยเฉพาะบริเวณกอกน้ําท่ีถือเปนจุดเสี่ยง เพื่อปองกันไฟฟาดูดขณะใชงาน 

(7) จัดบริการอาหาร เนนปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน อาหารปรุงสําเร็จสุกใหม 

ทุกครั้งการปกปดอาหารปรุงสําเร็จ การใชภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดใหมีภาชนะ

อุปกรณสําหรบัการกินอาหารอยางเพียงพอเปนรายบุคคล เชน จาน ถาดหลุม ชอน สอม แกวน้ํา 

เปนตน 

(8) ประชาสัมพันธใหความรูภายในโรงอาหาร เชน การสวมหนากากที่ถูกวิธี ขั้นตอน 
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การลางมือท่ีถูกตอง การเวนระยะหางระหวางบุคคล การเลือกอาหารปรงุสุกใหมสะอาด เปนตน 

(9) พิจารณาทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรยีมอาหารกลางวัน ใหนักเรียนมา 

รับประทานเองเพ่ือปองกันเชื้อและลดการแพรกระจายเชื้อ 

2) ผูสัมผัสอาหาร ตองดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง และปองกันการแพรกระจาย

เช้ือโรค ดังนี้ 

(1) กรณีมีอาการปวย ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรู 

รส ใหหยุดปฏิบัติงานและแนะนําใหไปพบแพทยทันที 

(2) ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากัน 

เปอนและ อุปกรณปองกันการปนเปอนสูอาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 

(3) รักษาความสะอาดของมือ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา กอนปฏิบัติงาน 

และขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจําหนายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือ

ธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือรวมดวย หลีกเลี่ยงการใชมือ

สัมผัส 

(4) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

(5) ปฏิบัติงานปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน ใชอุปกรณในการปรุงประกอบอาหาร 

เชน เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหวางอาหารสุก อาหารประเภทเน้ือสัตวสด ผกัและ ผลไม 

และไมเตรียมปรงุ ประกอบอาหารบนพ้ืนโดยตรง 

(6) จัดเมนูอาหารที่จําหนาย โดยเนนอาหารปรุงสุกดวยความรอน หลีกเลี่ยงการจําหนาย

อาหารบูดเสียงายเชน อาหารประเภทกะทิ และอาหารท่ีไมผานความรอน เชน ซูชิ เปนตน 

(7) อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืน 

 กรณีอาหารปรุงสําเร็จ รอการจําหนาย ใหนํามาอุน ทุก 2 ชั่วโมง 

(8) การใชภาชนะบรรจุอาหารแบบใชครั้งเดียวทิ้งตองสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับ 

การบรรจุอาหารปรุงสําเร็จ และไมควรใชโฟมบรรจุอาหาร 

(9) ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 
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9. รถรับ - สงนักเรียน 

1) มีการประชุมคนขับรถรับสงนักเรียนเพ่ือชี้แจงแนวทางทําความสะอาดรถรับ – สงนักเรียน และ

บริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ราวจับ ท่ีเปดประตูเบาะนั่งที่วางแขน ดวยน้ําเจลแอลกอฮอล หรือน้ํายาทําความ

สะอาด 

2) นักเรยีนที่ใชบริการรถรับ - สงนักเรยีน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 

ที่อยูบนรถ ลดการพูดคุยกัน เลนหยอกลอกัน รวมถึงกําหนดจุดรับ - สงนักเรียนสําหรับผูปกครอง 

3) การจัดที่นั่งบนรถรับ - สงนักเรียน ควรจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 

- 2 เมตร ท้ังนี้ควรคํานึงถึงขนาดพ้ืนท่ีของรถ จํานวนที่นั่ง พิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความ

เหมาะสมจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อยางเครงครัด 

4) กอนและหลังใหบริการรบั - สงนักเรียนแตละรอบ ทําความสะอาดภายในและภายนอกรถ 
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ทุกครั้งควรเปดหนาตาง ประตู ระบายอากาศใหอากาศถายเทไดสะดวก 

5) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับใชทําความสะอาดมือบอย ๆ บนรถรับ – สงนักเรียน 

 

               
 

10. การเขาแถวเคารพธงชาติ 

1) การจัดพ้ืนท่ีเขาแถว ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร หรือจัดให 

มีการเขาแถวบริเวณที่มีพ้ืนท่ีกวางขวางดังนี้ 

2) ครูและนักเรียนทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขาแถว 

เคารพธงชาติ 

3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหนาเสาธงกรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ ควรใชชองทางอ่ืน ๆ 

เชนเสียงตามสาย ผานออนไลน Line Facebook E-mail แจงในหองเรียน เปนตน 

4) ทําความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใชงานทุกครั้ง เชน เชือกที่ใช 

ชักธงชาติไมโครโฟน เปนตน 
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แนวการปฏิบัติของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

1. ทุกคนตองตรวจคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงเพ่ือปองกันการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ 

จุดคัดกรองของโรงเรียน จัดที่น่ังกรณีวัดไขไดเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส โดยใหพัก 5-10 นาที กอนวัดไขซ้ํา หากยัง

เกินใหนั่งรอจนกวาครูอนามัยท่ีไดรบัมอบหมายมาดําเนินการวัดไขอีกครั้งหนึ่ง หากยังพบวามีไขใหครูอนามัย ตรวจ 

ดวย Antigen Test Kit (ATK) ประสานงานกับเจาหนาที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทันที 

2. สแกน QR CODE ไทยชนะ เมื่อเขา-ออกโรงเรียน กรณีท่ีไมมี Smart Phone ใหกรอกขอมูลการเขา-ออก

ในแบบฟอรมที่โรงเรียนจัดทําไว 

3. สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 

4. ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล สบู ตามจุดบริการในสถานศึกษาหากพบวาเจลแอลกอฮอลหรือสบู ณ จุดใด

หมด ใหแจงแมบานหรือครูอนามัยที่หองพยาบาลทันที 

5. เวนระยะหางในการทํากิจกรรมทุกประเภท 

6. ไมอนุญาตใหผูปกครองหรือผูเขามาติดตอราชการท่ีกลับมาจากประเทศหรือจังหวัดที่ยังมีการแพรระบาด

ในปจจุบนัเขามาในโรงเรียน โดยใหติดตอทางโทรศัพทของโรงเรียนเทานั้น ยกเวนผานการกักตัวเกิน 14 วัน และ

แสดงหนังสอืรับรองผานการกักตัวเรียบรอยแลว 

7. ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอยาง

เครงครดั 
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แนวปฏิบัติของผูปกครองนักเรียนหรือผูที่เขามาติดตอราชการ 

1. ตรวจคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยง ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจคัด

กรองของโรงเรียน จัดที่นั่งรอกรณีวัดไขไดเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส โดยใหพัก 5 – 10 นาที กอนวัดไขซ้ํา หากยัง

เกินใหนั่งรอจนกวาครูอนามัยท่ีไดรบัมอบหมาย มาดําเนินการวัดไขอีกคร้ังหนึ่ง หากยังพบวามีไขใหครูอนามัย ตรวจ 

ดวย Antigen Test Kit (ATK) ประสานงานกับ เจาหนาที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทันที 

2. สแกน QR CODE ไทยชนะ เมื่อเขา-ออกโรงเรียน กรณีท่ีไมมี Smart Phone ใหกรอกขอมูล การเขา-ออก

ในแบบฟอรมที่โรงเรียนจัดทําไว 

3. สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 

4. ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลสบูตามจุดบริการในสถานศึกษาหากพบวาเจลแอลกอฮอลหรือสบู ณ จุดใด

หมด ใหแจงแมบานหรือครูอนามัยที่หองพยาบาลทันที 

5. เวนระยะหางในการทํากิจกรรมทุกประเภท 

6. ไมอนุญาตใหผูปกครองหรือผูเขามาติดตอราชการท่ีกลับมาจากประเทศหรือจังหวัดที่ยังมี การแพรระบาด

ในปจจุบันเขามาในโรงเรยีน โดยใหติดตอทางโทรศัพทของโรงเรยีนเทานั้น ยกเวนไดผานการกักตัวเกินกวา 14 วัน 

และแสดงหนังสือรับรองผานการกักตัวเรียบรอยแลว 

7. ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอยาง

เครงครดั 

แผนรับรองการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนปวย กักตัว หรือกรณีปดโรงเรียนกรณีนกัเรียนปวย 

1. ตรวจวัดอุณภูมิดวยเคร่ืองวัดอุณภูมิแบบแทงแกว หรือแบบดิจิตอล โดยวัดทางรักแร 

2. ซักประวัติเจ็บปวย สังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ จาม มีน้ํามูก 

เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส 

3. หากพบนักเรียนมีอุณภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจอยาง

ใดอยางหนึ่ง จะจัดใหอยูในพ้ืนท่ีแยกสวน และตรวจ ดวย Antigen Test Kit (ATK) ถาผลตรวจเปนลบใหรอดูอาการ 

ถาผลตรวจเปนบวกแจงผูปกครองมารับและพาไปพบแพทย 

4.จัดหองนอนพักสําหรับนักเรียนระหวางรอผูปกครองมารบั โดยจัดหองนอนแยกจากนักเรียนปวยทั่วไป 

จํานวน 4 เตียง ระยะหางรหวางเตยีง 1.5 เมตร ติดตั้งฉากพลาสติกใสก้ันระหวางเตยีงนอน ภายในหองมีอากาศ

ถายเทสะดวก มีเจลแอลกอฮอลประจําทุกเตียง มีถังขยะท่ีมีฝาปดมิดชิด 

5. บันทึกรายชื่อและอาการปวย 

 

กรณีนักเรียนกักตัว 

เมื่อพบวานักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนมีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีบุคคล ผูปกครอง ประชนชน กลุมเสี่ยงสูงในหมูบานมีดําเนินการดังนี้ 

1. งานพยาบาลบันทึกรายงานขอมูลนักเรียนท่ีเขาขาย หรือเปนกลุมเส่ียงในการติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 

(COVID-19) เสนอตอผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติ เพื่อกักตัว 14 วัน 
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2. โรงเรียนดําเนินการ 

2.1 ทําหนังสอืแจงผูปกครองทราบ เพ่ือใหนักเรยีนหยุดเรียน กักตัวอยูที่บาน 14 วัน โดยไมถือวา

เปนการขาดเรียน 

2.2 ครูท่ีปรกึษารับทราบและประสานผูปกครองหรือนักเรียนเพ่ือสอบถามอาการปวยของนักเรียน

เปนระยะ หรือชวยเหลือกรณีมีเหตุจําเปน 

2.3 ครูผูสอนทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน ดําเนินจัดเตรียมแผนรองรับการเรียน เชน การสอน

ออนไลน การสอนซอมเสริม และมอบหมายงานใหนักเรียนทํา เพ่ือใหนักเรยีนไดเรียนตามหลักสูตร จนกวา

นักเรยีนจะกลับมาเรียนตามปกติได 

3. นักเรยีนนําหลักฐานใบรับรองแพทยมายืนยันกับโรงเรียนเพ่ือกลับเขาเรียนตามปกติ  

กรณีปดโรงเรียน 

1. โรงเรียนแจงเหตุจําเปนในการปดโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและขออนุมัติหนวยงานตนสังกัดเพ่ือปด

โรงเรียน จํานวน 14 วัน 

2. โรงเรียนแจงนักเรียน ครู ผูปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับสถานการณืที่ทําใหปดโรงเรยีน

กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 14 วัน โดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุดเรียน 

3. โรงเรียนเตรียมการสอนออนไลน โดยใช Google Classroom, Line, Facebook ตามความถนัดของครู 

ตามตารางที่จัดไว 

4. ฉีดน้ํายาฆาเชื้อเพื่อทําความสะอาดท่ัวทั้งโรงเรียน 

มาตรการเสริม 

โรงเรียนมีนโยบายและเนนยํ้าใหนักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก  (DMHT-RC) และ 6 มาตรการ

เสริม (SSET-CQ) ดังนี้ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ไดแก  

1) เวนระยะหาง (Distancing)   เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร  

2) สวมหนากาก (Mask wearing) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูใน

สถานศึกษา  

3) ลางมือ (Hand washing) ลางมือบอยๆ ดวยสบู เจลแอลกอฮอล และน้ํา นาน 20 วินาที  

4) คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคนกอนเขาสถานศกึษา  

5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัดในการดําเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน ลดเขาไปในพ้ืนที่เสี่ยง 

กลุมคนจํานวนมาก   

6) ทําความสะอาด (Cleaning) ทาํความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสรวม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด

ประตู ราวบันได  
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6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) ไดแก  

1) ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอยาง

เครงครดั   

2) ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองกินอาหารรวมกัน ลดสัมผัส

รวมกับผูอ่ืน  

3) กินอาหารปรุงสุกใหม (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ  

4) ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกําหนดดวย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึก

การเขา-ออกอยางชัดเจน  

5) สํารวจตรวจสอบ (Check) สํารวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง เพ่ือ

เขาสูกระบวนการคดักรอง  

6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการ

ระบาดโรค 

 มาตรการเฉพาะ 

1) รถรับ-สงนักเรียน คัดกรองวัดไข เวนระยะหาง สวมหนากากอนามัย ลางมอื ใชเจลแอลกอฮอร 

เช็ดความความสะอาดจุดสมัผัส  งดพูดคยุ 

2) กรณีเฉพาะคนพิการ คัดกรองวัดไข เช็ดความความสะอาดจุดสัมผัสอุปกรณชวยคนพิการ 

อํานวยความสะดวก ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

3) หอพักนักเรียน ประสานความรวมมือไปยังผูดูแลหอพักนักเรียนที่อยูนอกบริเวณโรงเรียนให 

ปฏิบัติตามมาตรการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด 

 

❖ นักเรยีนเตรียมของใชสวนตัวมาโรงเรียน ไดแก ชอน สอม ตะเกียบ แกวน้ํา เพื่อปองกันการติดเชื้อจาก

การสัมผัสรวมกัน 

❖ การประชาสัมพันธเรื่องวิถีชีวี New Normal เพ่ือใหนักเรียนพึงปฏิบัติ 

❖ การดแูลเรื่องการนั่งรถโดยสารมาโรงเรยีน (กรณีนักเรียนนั่งรถรับสง) 

❖ จัดหองพยาบาลใหมีระยะหาง อากาศถายเทสะดวก มีอุปกรณปองกันท่ีเพียงพอ 

❖ มีครูเวร ณ จุดตาง ๆ เพื่อทาํหนาที่สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรยีน 

 

 

 

        ( นายเสกสรรค  แสงศิวาพร ) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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รายละเอียดการประเมินแผนการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนเพ่ือเฝาระวังและการปองกัน   

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค 

1. มีการจัดเวนระยะหาง อยางนอย 1-2 เมตร เชน ท่ีนั่งในหองเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก  

จุดยืนรับ-สงสิ่งของ/อาหารพรอมติดสัญลักษณแสดงระยะหางอยางชัดเจน หรือไม 

- จํานวนนักเรียนหองละ 15-25  คน 

- จัดโตะเรียนใหนักเรียนนั่งเวนระยะหาง 1-2 เมตร แบบกําหนดที่นั่งใหชัดเจน ไมเปลี่ยนที่นั่งในหองเรียน

ประจําชั้น  

- สวนหองปฏิบัติการหรือหองอื่น ๆ และการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน ใหกําหนดที่นั่งตามความเหมาะสม

ตามแนวทางการเวนระยะหางทางสังคม 

- การับประทานอาหารของนักเรียนใหมีการสลับเวลารับประทานอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

เวลา  11.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  12.00 น. 

- จัดโตะรับประทานอาหารนั่งเวนระยะหาง 1-2 เมตร  

- กําหนดจุดยืนซื้ออาหารเคร่ืองด่ืมทั้งในโรงอาหาร และสหกรณรานคา เวนระยะหาง 1.5-2.0 เมตร 

- มีฉากกั้นสําหรับการเวนระยะหางบริเวณหนารานคา 

 

2. มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ตองสวมหนากากผาหรือ 

หนากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา หรือไม 

- มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา สวมหนากากอนามยั

ตลอดเวลา มีการคัดกรองวัดไข ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 

- มีการติดปายประชาสัมพันธ แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อมาติดตอราชการในสถานศึกษา 

- มีการติดปายประชาสัมพันธและรณรงคใหสวมหนากากอนามัยตามหองเรยีน หองพักครู ตลอดจนบริเวร

ตางๆในโรงเรียน 

 

3. มีจุดลางมือดวยสบูและน้ํา หรือจัดวางเจลแอลกอฮอลสําหรับใชทําความสะอาดมือ อยางเพียงพอ 

และใชงานไดสะดวกหรือไม 

- มีจุดลางมือดวยสบูและน้ําตามจุดตางๆ เชน บริเวณทางขึ้น-ลงอาคารเรียน หนาหองประชุม บริเวณหนา 

โรงเรียน หรือ โรงอาหาร เปนตน และมีการจัดวางเจลแอลกอฮอลสําหรบัใชทําความสะอาดมือทุกจุด อยางเพียงพอ

และใชงานไดสะดวก เชน ในหองเรียนทุกหองเรียน หนาหองพักครู หนาหองสมุด หนาหองพยาบาล เปนตน 

 

4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขา 

สถานศกึษา หรือไม 

- มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขา 
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-  สถานศึกษา โรงเรยีนโดยครูเวรประจําวันจะตองมาตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือ ลางเจลแอลกอฮอล ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนสวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง กอนเขาบริเวณโรงเรียนทุกคน โดยนักเรียน

จะตองมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซยีส และมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK กลุมเสี่ยง 

- เมื่อพบอุณหภูมิรางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให 

เขาไปพัก ณ หองพยาบาลเบื้องตนที่โรงเรียนไดจัดเตรียมไว และวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียนอีกคร้ัง ถาอุณหภูมิ

รางกายนักเรียนเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และตรวจ ดวย Antigen Test Kit (ATK) ถาผลตรวจเปนลบใหรอดู

อาการ ถาผลตรวจเปนบวกแจงผูปกครองมารับและพาไปพบแพทย 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาที่อยูใน 

โรงเรียน หากหนากากชํารุดหรือเปรอะเปอนควรซื้อชิ้นใหม 

 

5. มีมาตรการใหลดการทํากิจกรรมรวมกลุมคนจํานวนมากและหลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นท่ีท่ีมีคน

จํานวนมากหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมีการแพรระบาดของโรค หรือไม 

- มีมาตรการใหลดการทาํกิจกรรมรวมกลุมคนจํานวนมากและหลีกเส่ียงการเขาไปในพื้นที่ที่มีคนจํานวน

มากหรือพ้ืนที่เสี่ยงท่ีมีการแพรระบาดของโรค 

- มีมาตรการงดใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอกมาติดตอขอใชสถานท่ีในสถานศึกษาในการทํากิจกรรม

ตางๆ เชน การแจกของบริจาค การจัดงานรื่นเรงิตางๆ การอบรม เปนตน 

 

6. มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสรวมทุกวัน เชน ราวบันได ลูกบิด-มือจับประตู โตะ เกาอี้ หรือไม 

- มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสรวมทุกวัน เชน ราวบันได ลูกปด-มือจับประตู โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร 

เปนตน 

- ทําความสะอาดโรงเรียน พื้นผิวสัมผัส และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนกอนและ หลังการใชงานทุก

คร้ัง 

- กําหนดใหนักเรียนใชของใชสวนตัว ไมใชส่ิงของรวมกัน นําแกวน้ําสวนตัวมาจากบาน 

- การใชวัสดุ อุปกรณ ในการรบัประทานอาหาร กําหนดใหผูจําหนายอาหารเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ โดย

ผานการฆาเช้ือดวยการตมในน้ําเดือด โดยผูจําหนายอาหารใหสวมชุดกันเปอน สวมหมวกถุงมือและหนากากอนามัย

ตลอดเวลา 

 

7. มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตยตอตนเอง 

ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัดและไมปดบังขอมูลกรณีสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม 

- มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร รบัผิตชอบดูแลตนเอง มีวินัย ชื่อสัตยตอตนเองปฏิบัติตาม

มาตรการอยางเครงครัดและไมปดบังขอมูลกรณีสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง ดังนี้  

- ใหขาราชการครู บุหลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังของศูนยบริหาร

สถานการณการพรระบาทของโรคดีดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดลําปาง และประกาศของโรงเรยีน

อยางเครงครัด 
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- ใหผูปกครองหรือญาติของนักเรียนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ใหนักเรียนแจง

ผูบริหารสถานศกึษาหรือครูที่ปรึกษาของนักเรียนทราบทันที 

- ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน หากพบวามีอาการนาสงสัยใหรบีไปตรวจและ

รายงานผลการตรวจใหโรงเรยีนทราบเพ่ือรายงานตนสังกัดตอไปและขอมูลสวนบุคคลจะปกปดเปนความลับ 

 

8. มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร กินอาหารดวยการใชชอนสวนตัวทุกครั้ง และงดการกิน 

อาหารรวมกัน หรือไม 

- มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร กินอาหารดวยการใชชอนสวนตัวทุกครั้ง  

- มีมาตรการงดการกินอาหารรวมกันโดยการกําหนดที่นั่งแบบเวนระยะหาง 

- มีการสนับสนุนใหครู และนักเรียนใชตะเกียบ แบบใชแลวทิ้ง เม่ือรับประทานกวยเตี๋ยว 

 

9. มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรุงสุกใหมรอน และจัดใหบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและ 

หลักโภชนาการ หรือไม 

มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรงุสุกใหมรอนทุกวัน  

- จัดใหบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาล โดยแมคาสวมถุงมือ หมวก ผากันเปอน ใชภาชนะสําหรบัใส 

อาหาร  

- ท่ีสะอาด ปลอดภัยและสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา  ตลอดจนมีการนําภาชนะใสอาหารลางทําความ 

สะอาดแลวไปตากแดดเพ่ือฆาเชื้อโรค 

- จัดใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการโดยการจัดใหบริการอาหารที่หลากหลายและมีประโยชนครบ 5 

หมู 

- ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเคร่ืองใชใหสะอาด ดวยน้ํายาลางจาน และใหมีการฆาเชื้อดวยการ 

แชในนํ้ารอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที ลางน้ําใหสะอาด และผึ่งใหแหง กอนนําไปใชใสอาหาร 

- จัดเมนูอาหารที่จําหนาย โดยเนนอาหารปรงุสุกดวยความรอน หลีกเลี่ยงการจําหนายอาหารบูดเสียงาย 

เชน อาหารประเภทกะทิ และอาหารท่ีไมผานความรอน เชน ซูชิ เปนตน 

- อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืน 

-  กรณีอาหารปรุงสาํเรจ็ รอการจําหนาย ใหนํามาอุน ทุก 2 ชั่วโมง 

 

10. มีการจัดระบบใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนไทยชน 

ตามท่ีรัฐกําหนดดวยapp ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน หรือไม 

- มีการจัดระบบใหนักเรยีน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะ 

ตามที่รัฐกําหนดดวย App ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน กอนเขามาในโรงเรียน 

 

11. มีการจัดระบบการตรวจสอบ ดูแล และเฝาระวังนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูท่ีมาจากพื้นท่ีเสี่ยง 

เพื่อเขาสูกระบวนการคัดกรอง หรือไม 

- ครูที่ปรึกษาแตละชั้นสํารวจการเดินทางของนักเรียนและบุคคลในครอบครัวที่เดินทางไป                                 
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ในพ้ืนท่ี  เสี่ยงหรือเดินทางกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงทุกวันจันทรของสัปดาหเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตน 

ในการคดักรองและ มีระบบใหนักเรยีน คร ูบุคลากร หรือผูท่ีมาจากพื้นที่เสี่ยงเพ่ือเขาสู กระบวนการ 

คัดกรอง ดังนี้ 

-  มีมาตรการคัดกรองวัดไขอาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยง 

-  ผูมาติดตอราชการทุกคน ตองสวมหนากากอนามัย 

-  ผูมาติดตอราชการทุกคน ตองเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร 

 

12. มีมาตรการใหนักเรียน ครู หรือบุคลากรท่ีมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง  

กักกันตัวเอง 14 วันหรือไม 

- เมื่อพบวานักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มปีระวัติสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

งานพยาบาลบันทึกรายงานขอมูลนักเรียนครู หรือบุคลากรท่ีเขาขาย หรือเปนกลุมเสี่ยงในการ     

ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอตอผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติ เพ่ือกักตัว 14 วัน 

- ทําหนังสือแจงผูปกครองทราบ เพื่อใหนักเรยีนหยุดเรียน กักตัวอยูที่บาน 14 วัน   โดยไมถือวาเปนการ 

ขาดเรียน 

- ครูผูสอนทุกรายวิชาที่นักเรยีนเรียน ดําเนินจัดเตรียมแผนรองรับการเรียน เชน การสอนออนไลน  

การสอนซอมเสรมิ และมอบหมายงานใหนักเรียนทํา เพื่อใหนักเรียนไดเรยีนตามหลักสูตร จนกวา 

นักเรียนจะกลับมาเรียนตามปกติได 

- ครูหรือบุคลากรที่เขาขาย หรือกลุมเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนไดมี 

มาตรการใหครูหรือบุคลากรนั้นกักตัวอยูท่ีบาน 14 วัน แลวสอนออนไลนใหแกนักเรียนในขณะที่กักตัว 

 

13. มีการปรับปรุงหองเรียนใหมีสภาพการใชงานไดดี เปดประตูหนาตางระบายอากาศ ถายเทสะดวก 

กรณีใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด-ปด เปดประตูหนาตางระหวางเวลาพักเที่ยงหรือไมมีการเรียนการ

สอนและทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หรือไม 

- โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจขอมูลความพรอมของหองเรียนทุกหองเรียนทุกหอง ดําเนินการซอมแซม

ประตู หนาตาง พัดลม หลอดไฟแสงสวาง ใหสามารถใชงานไดดี สามารถเปดประตู หนาตาง พัดลมไดเพ่ือใหอากาศ

ถายเทไดสะดวก 

 

14. มีการทําความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬา และ

อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน กอนและหลังใชงานทุกคร้ัง หรือไม 

- โรงเรียนมีมาตรการในการทําความสะอาดดวยการฉีดน้ํายาพนเชื้อโรคทุกวันหลังเลิกเรียนทําความ

สะอาดอุปกรณการเรียนตาง ๆ หลังการใชงานทั้งคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬาตาง ๆ และในสวนของ

หองเรียนคอมพิวเตอรน้ัน  
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15. มีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในสถานศึกษาใหสะอาดและปลอดภัย มีการจัดการขยะที่

เหมาะสมรวมถึงการดูแลความสะอาดหองสวม หรือไม 

- โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในสถานศกึษาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน ใหสะอาด

และปลอดภัย มีการจัดการขยะที่เหมาะสมรวมถึงการดูแลความสะอาดหองสวมอยางสม่ําเสมอทุกวัน 

 

16. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากร รูจักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด-19 

เชน ไข ไอ น้ํามูกเจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย หายใจลําบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม

รับรส ตาแดง มีผื่น ทองเสียหรือไม 

- โรงเรียนมีมาตรการสงเสรมิใหนักเรยีน ครู และบุคลากรใหมีความรูในสังเกตอาการเสี่ยงจาก 

โรคโควิด-19 เชน ไข ไอ น้ํามูกเจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย หายใจลําบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดม

กลิ่น ลิ้นไมรับรส ตาแดง มีผื่น ทองเสีย รวมทั้งการประเมินตนเองเพ่ือคัดกรองตนเองเบ้ืองตน 

. 

17. มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผาน Thai save Thai 

(TST) อยางตอเนื่องหรือไม 

- โรงเรียนมีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผาน  

Thai save Thai (TST) อยางตอเน่ือง 

 

18. มีมาตรการเฝาระวังตรวจคัดกรอง ดวย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางที่กําหนด หรือไม 

-โรงเรียนมีมาตรการตรวจคัดกรอง ดวย Antigen Test Kit (ATK) ให ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปนประจํา และสุมตรวจ ดวย Antigen Test Kit (ATK) นักเรียน ที่มีความเสี่ยงสูง 

 

19. มีมาตรการสนับสนุนใหครู บุคลากร และฝายสนับสนุน (Support Staff) เขาถึงการฉีดวัคซีน 

มากกวารอยละ 85 หรือไม 

- โรงเรียนสนับสนุนใหครู บุคลากร เขาถึงการฉีดวัคซีน มากกวารอยละ 85 จากจํานวน ครู บุคลากร

ทางการศกึษา ที่รับการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 20 คน จากจํานวน ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจํานวน 24 คน คิด

เปนรอยละ 83.33  เปอรเซน็ต และอีกบางสวนกําลังจองวัคซีนทางเลือก และรอรับการฉีดวัคซนีที่รัฐบาลสนับสนุน 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 

20. มีหองพยาบาลหรือมีพ้ืนที่เปนสัดสวนสําหรับสังเกตอาการผูมีอาการเสี่ยง หรือจัดใหมี School 

Isolation หรือไม 

- โรงเรียนมีหองพยาบาลหรือมีพ้ืนท่ีเปนสัดสวนสําหรับสังเกตอาการผูมีอาการเสี่ยง มีการดําเนินการจัด

พ้ืนที่ภายในหองพยาบาลเพ่ือแยกผูที่มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจทั้งหองผูปวยชายและผูปวยหญิง จํากั้น

พ้ืนที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน มีครูผูดูแลหองพยาบาลที่มีความรูความสามารถใหคาํปรึกษาเบื้องตนกับอาการ

เจ็บปวยของนกัเรียน 
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มิติที่ 2 การเรียนรู 

21. มีการติดปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเพ่ือสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หรือไม (เชน 

เวนระยะหางระหวางบุคคล (D) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย (M) วิธีลางมือที่ถูกตอง (H) เปนตน) 

- โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดจัดทําปายประชาสัมพันธตามจุดสําคัญตางๆ ในบริเวณโรงเรยีน เพ่ือให 

นักเรียนไดปฏิบัติตนเพ่ือสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งการเวนระยะหางระหวางบุคคล สวมหนากากผา

หรอืหนากากอนามัย และวิธีลางมือที่ถูกตอง รวมถึงการจัดบอรดความรูใหกับนักเรียน การปฏิบัติตนตามหลักวิถี

ชีวิต New Normal หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวกับโรคโควิด 19 

 

22. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอง

ตามวัยของผูเรียนหรือไม 

- โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับโรคและการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยใหครูผูสอนศกึษากิจกรรมจากคูมือครูสําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับ     

โรคโควิด-19 แลวจัดกิจกรรมในคาบเรียนแนะแนว 

 

23. มีการจัดหาสื่อความรูการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับประกอบการเรียนการ

สอนการเรียนรูนอกหองเรียน ในรูปแบบของส่ือออนไลนและสื่อส่ิงพิมพ หรือไม 

-โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดจัดทําสื่อความรูการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในรูปแบบ

ของสื่อสิ่งพิมพ เชน ปายประชาสัมพันธตามจุดสําคัญตางๆ ในบริเวณโรงเรียน บอรดความรู และการจัดทํา QR 

Code และลิงกสื่อออนไลนจากกระทรวงสาธารณสุข ใหนักเรียนสแกนและไดศึกษานอกหองเรียนดวยตนเอง 

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php 

 

24. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามวัยใหมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมสุขภาพและแลกเปลี่ยน

เรียนรูบทเรียนการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19โดยศึกษาคนควาจากแหลงความรูทางวิชาการดาน

สาธารณสุขหรือแหลงขอมูลเช่ือถือได หรือไม 

- โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยจัดกิจกรรมการแขงขันพัฒนาผูเรียนตามวัยใหมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรม

สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในชื่อกิจกรรมวา "กิจกรรมการ

แขงขันสิ่งประดิษฐ (Join Me)" ในหัวขอสิ่งประดิษฐในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 

– 19) โดยการแขงขันสิ่งประดิษฐ ทําใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจากหองเรียนมาบูรณาการทําใหเกิดผลงาน

สิ่งประดิษฐขึ้นมา โดยสิ่งประดิษฐหลายชิ้นมีคุณคาโดดเดนเกิดประโยชนตอสังคม นอกเหนือไปจากสิ่งประดิษฐท่ี

เกิดจากการเรียนการสอนแลว ยังมสีิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนเอง ซึ่งมี

คุณคาและมีประโยชนสามารถเผยแพรไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กิจกรรมมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. กระตุนนักเรียนใหมีการสรางสรรคผลงาน คิดคน และพัฒนาสิ่งประดิษฐท่ีสามารถใชงานใหเกิด

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน และใชในชีวิตประจําวันได 
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2. เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง เปนคนดี  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

25. มีนักเรียนแกนนําดานสุขภาพหรือผูพิทักษอนามัยโรงเรียน อยางนอยหองเรียนละ 2 คน เปนจิต

อาสา อาสาสมัครเปนผูชวยครูอนามัยทําหนาท่ีดูแลชวยเหลือ เฝาระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัย

โรงเรียน หรือไม 

- โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งนักเรยีนแกนนําดานสุขภาพหรือผูพิทักษอนามัยโรงเรียน 

หองเรียนละ 2 คน เปนผูชวยครูอนามัยทําหนาที่ดูแลชวยเหลือ เฝาระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน 

 

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 

26. มีการจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสํารองสําหรับนักเรียนที่ตองการใช หรือไม 

- โรงเรียนมีการจัดเตรียมสํารองหนากากอนามัยสําหรับนักเรยีนที่ตองการใชจํานวน 2 จุด ดังน้ี 

จุดที่ 1 จุดคัดกรองตอนเชาหนาโรงเรียน (ชวงเชากอนเขาโรงเรียน) 

จุดที่ 2 จุดบริการหนาหองธุรการ (ทุกชวงเวลาเรียน) 

 

27. มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณของใชสุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกันการแพรระบาดของโรคโค

วิด-19 สําหรับกลุมเปราะบาง หรือไม 

- โรงเรียนมีการสนับสนุนแจกหนากากอนามัยและเจลลางมือใหแกนักเรยีน เพื่อไวใชสวนตัวโดยไดรับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ผูนําชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบล ทุกภาคเรียน 

สําหรับนักเรียนทุคน และไดรับเงนิสนับสนุนจากหนวยงานตนสั่งกัดในการจัดทําน้ํายาอเนกประสงคไวใชเอง 

สงเสรมิใหนักเรียนไดรับการบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ทั้งการตรวจคัดกรอง การจัดหาอุปกรณ

ปองกันใหแกนักเรียนทุกคน การทําความสะอาดพื้นที่ตาง ๆ ในโรงเรยีน การใหการดูแลรกัษา รวมทั้งการให

คําปรึกษาตาง ๆ 

 

28. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน อายุ 12-18 ป กลุมเสี่ยงท่ีมีนํ้าหนักมาก มีโรคประจําตัว 7 กลุมโรค 

หรือกลุมเปาหมายเขาถึงการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐกําหนด หรือไม 

- โรงเรียนไดทําการสงเสริม สนับสนุน ใหความรูกลุมเปาหมายเขาถึงการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ตาม

แนวทางที่รัฐกําหนด สํารวจนักเรียนที่ประสงคจะฉีดวัคซีน และไดทําการสงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได

ดําเนินการตอไป 

 

29. มีมาตรการคดักรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เวนระยะหาง ทําความสะอาดที่พักเรือนนอน 

และจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และมีตารางเวรทําความสะอาดทุกวัน หรือไม (กรณีมีท่ีพักหรือเรือน

นอน) 

- โรงเรียนไมมีนักเรียนพักนอนในโรงเรียน นักเรยีนพักอยูศนูยคริสเตยีนบานกลวย และมีผูดูแล ทาง 

โรงเรียนได ประสานความรวมมือไปยังผูดูแลหอพักนักเรียนที่อยูนอกบริเวณโรงเรยีนให ปฏิบัติตามมาตรการการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด 
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30. มีมาตรการคดักรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เวนระยะหางทําความสะอาดสถานที่และจัด

สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับขอบัญญัติการปฏิบัติดานศาสนกิจและมีตารางเวรทําความสะอาดทุกวัน หรือไม 

(กรณีมีสถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ) 

 -  โรงเรียนไมมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ สวนในเร่ืองกิจกรรมหนาเสาธง โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตามมาตรการ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด 

 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 

31. มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผูติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน 

และมีการซักซอมการปฏิบัติอยางเขมงวด หรือไม 

- โรงเรียนมีการจัดทําแผนการรองรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนปวยกักตัว หรือกรณีปด

โรงเรียนโดยการเรียน Online ครูประจําวิชาทุกคนไดดําเนินการสรางหองเรียนออนไลน ในแตละรายวิชาเปนที่

เรยีบรอยพรอมกับดึงนักเรียนเขามาอยูในกลุม เพื่อที่จะไดสามารถจัดการเรียนรูไดตลอดเวลา สามารถทบทวน

บทเรียนเนื้อหาตาง ๆ ไดอยางอิสระ และมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยใหนักเรยีนศึกษาผานระบบออนไลนทางหองเรียน Class 

Start, Google-classroom,Google-from line zoomฯลฯ และการจัดการสอนแบบ On Air โดยเรียนรูทางไกล

ผานชอง DLTV 

2. ครูประจําวิชาประสานกับครูที่ปรึกษามอบหมายงานใหใบความรูสื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ อยาง

นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

3. ครูประจําวิชา รับ-สง แฟมงานของนกัเรียนท่ีปวยกักตัว หรอืกรณีปดโรงเรียน 

 

32. มีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) ตอผูติดเชื้อโควิด-19 หรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม 

- สื่อสารทําความเขาใจกับนักเรยีน ผูปกครอง และบุคลากรทุกฝายในเรื่องมาตรการการปองกันการ ตีตรา

ทางสังคม (SocialStigma) ในการใหกําลังใจแสดงความเห็นใจกับผูปวย COVID-19 โดยการเย่ียมบานนักเรียน การ

ประชุมติดตอสื่อสารกับผูปกครอง ผานชองทางโทรศัพท line,Facebook 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ จดหมายขาวทางสื่อสังคมออนไลน จัดเสียงตามสายในหมูบาน ชมุชน 

- จัดตั้งกลุมนักเรยีนแกนนํา โดยมีนักเรียนแกนนํา ดานสุขภาพ จิตอาสา อาสาสมัคร เปนผูสื่อสารดูแล

สุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกันหรือดูแลรุนนองโดยการสื่อสารใหกําลังใจ ใหความรูเก่ียวกับโรค COVID – 19 

- โรงเรียนไดดําเนินการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรงัเกียจ และการตีตราทางสังคม (Social 

Stigma) ดวยการประยุกตใชวิธีการที่สภานักเรียนไดดําเนินการ ก็คือจิตอาสาสรางสังคมความสุข ลดการบูลลีใน

โรงเรียน เพ่ือเปนการดูแลนักเรียนในโรงเรยีนทุกคน 
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33. มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร หรือไม 

- โรงเรียนไดจัดเตรียมแนวปฏิบัติดานการจัดการความเครยีดของครู และบุคลากรของสถานศึกษา ดวยการ

สรางแบบสํารวจ (Google form) เพ่ือใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเครยีดไดกรอกเพื่อที่จะไดรับทราบ

ถึงปญหาและหาแนวทางในการดูแลชวยเหลือตอไป 

- การวางแผนการเตรียมการชวงเปดเทอม ชวง COVID – 19 โดยการมีสวนรวมของคณะครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาทุกคน มขีั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เปนระบบ มีความชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกันลดขั้นตอนที่

ซ้ําซอน 

- กิจกรรมเปดพ้ืนที่สื่อสารพูดคุยปรึกษาหารือโดยทางสื่อเทคโนโลยีหรือการพูดคุยดวยมาตรการเวน

ระยะหางเพ่ือพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน ผอนคลายความเครียดและความกังวล 

- เชิญวิทยากร นักจิตวิทยา มาใหความรู และใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

34. มีการสํารวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนกัเรียน ครู และบุคลากร กอนเปดภาคเรียน 

และเขามาเรียนเพื่อการเฝาระวังติดตาม หรือไม 

- กอนเปดภาคเรียน ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียน ซักถามสัมภาษณนักเรียนโดยใชแบบประเมินความ

เสี่ยง ดวย Googlefrom 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษา ตอบแบบประเมินความเสี่ยงดวย Google fromกอนเปดภาคเรียนและทุก

วันเชาจันทร 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผาน Thai save Thai (TST) 

 

35. มีเอกสารคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน (SOP) ประจําหองพยาบาล เกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติการปองกันและกรณีพบผูสัมผัสเสี่ยงสูงหรือผูติดเชื้อยืนยันในสถานศกึษาหรือในชุมชน หรือไม 

 - โรงเรียนไดจัดทําคูมือปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียน

เมืองปานพัฒนวิทย 

 

มิติที่ 5 นโยบาย 

36. มีนโยบายเนนการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 

มาตรการเสริม (SSET-CQ) เปนลายลักษณอักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม 

- โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนท่ีเรยีบรอยแลว สวนนักเรียน

และผูปกครอง ไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงในวันเปดภาคเรยีน และวันประชุมผูปกครองนักเรียน รวมทั้งจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธทางเฟสบุคของโรงเรียนรวมถึงทําเอกสารแจกผูปกครองทุกคนในวันประชุมผูปกครอง 

โรงเรียนมีนโยบายและเนนยํ้าใหนักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก  (DMHT-RC) และ 6 มาตรการ

เสริม (SSET-CQ) ดังนี้ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ไดแก  

1) เวนระยะหาง (Distancing)   เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร  

2) สวมหนากาก (Mask wearing) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูใน

สถานศึกษา  
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3) ลางมือ (Hand washing) ลางมือบอยๆ ดวยสบู เจลแอลกอฮอล และน้ํา นาน 20 วินาที  

4) คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคนกอนเขาสถานศึกษา  

5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัดในการดําเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน ลดเขาไปในพ้ืนท่ี

เสี่ยง กลุมคนจํานวนมาก   

6) ทําความสะอาด (Cleaning) ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสรวม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด

ประตู ราวบันได  

6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) ไดแก  

1) ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ

อยางเครงครัด   

2) ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เม่ือตองกินอาหารรวมกัน ลด

สัมผัสรวมกับผูอ่ืน  

3) กินอาหารปรงุสุกใหม (Eating) กินอาหารปรงุสุกใหมรอนๆ  

4) ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกําหนดดวย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึก

การเขา-ออกอยางชัดเจน  

5) สํารวจตรวจสอบ (Check) สํารวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงท่ีเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง เพ่ือ

เขาสูกระบวนการคัดกรอง  

6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการ

ระบาดโรค 

ปฏิบัติตาม  7  มาตรการเขม อยางเครงครัด ดังนี้ 

1) ประเมินความพรอมเปดเรยีนผาน Thai Stop  COVID Plus และรายงานการติดตาม

ประเมินผลผาน MOECOVID 

2) จัดกิจกรรมรวมกันในรปูแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมขามกลุมกัน และจัด

นักเรียนในหองเรียน ไมเกิน 25 คน หรือจัดเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร 

3) จัดระบบการใหบริการอาหารสําหรับนักเรยีน คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลกัโภชนาการ 

4) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการปองกันโรคโค

วิด-19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาด คณุภาพน้ําอุปโภค

บริโภค และการจัดการขยะ 

5) จัดทํา School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซอมเปนระยะ กรณีโรงเรียนมีการเปดเรยีน

แลวพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน 

6) ควบคุมดูแลการเดินทางระหวางบานกับโรงเรียน (Seal Route) อยางปลอดภัย  

 

7) จัดใหมี School pass สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากร ดวยการประเมินตนเองผาน “ไทยเซฟ

ไทย” ตรวจคัดกรองและสุมตรวจคัดกรองหาเชื้อ ดวย ATK  รวมถึงประวัติการไดรบัวัคซีน ตามเกณฑและ

บรบิทของพ้ืนที่ 
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 มาตรการเฉพาะ 

1) รถรับ-สงนักเรียน คดักรองวัดไข เวนระยะหาง สวมหนากากอนามัย ลางมือ ใชเจลแอลกอ 

ฮอร เช็ดความความสะอาดจุดสัมผัส  งดพูดคุย 

2) กรณีเฉพาะคนพิการ คดักรองวัดไข เช็ดความความสะอาดจุดสัมผัสอุปกรณชวยคนพิการ  

อํานวยความสะดวก ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

3) หอพักนักเรียน ประสานความรวมมือไปยังผูดูแลหอพักนักเรียนท่ีอยูนอกบริเวณโรงเรียนให  

ปฏิบัติตามมาตรการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด 

 

37. มีนโยบายการเฝาระวังคัดกรอง ตัดความเสี่ยง และสรางภูมิคุมกัน ดวย 3T1V (TSC Plus , Thai 

Save Thai , ATK ,Vaccine) และถือปฏิบัติได หรือไม 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว  

1.  โรงเรียนประเมินตนเองเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน Thai Stop Covid Plus 

2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรยีน ประเมินความเส่ียงดวยตนเอง Thai Save Thai (TST) 

3.  ครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนกลุมเสี่ยงทําการตรวจคดักรอง ATK กอนเขาโรงเรียน 

และมีการเฝาระวังสุมตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) 

4 . ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดฉีดวัคซีนครอบคลุมมากกวา รอยละ 85 Vaccine 

 

38. มีนโยบายเขมควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับของนักเรียนใหมีความปลอดภัย (Seal Route) 

หรือไม 

- โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนท่ีเรยีบรอยแลว สวนนักเรียน

และผูปกครอง มีนโยบาย คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) คําสั่งเวรประจําวันในการควบคุมดูแลการเดนิทางไป-กลับของนักเรียนใหมีความปลอดภัยทุกวันโดย

ครูเวรประจําวันเปนผูดูแลรวมกับคนขับรถรบัสงนักเรียน 

 

39. มีนโยบายตามมาตรการการปองกันแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศกึษา สอดคลองตาม

บริบทพ้ืนท่ีและมีการสื่อสารประชาสัมพันธใหนกัเรียน ครู และบุคลากร รับทราบอยางท่ัวถึง หรือไม 

- โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไดจัดทํา แผน นโยบาย

ตามมาตรการการปองกันแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธใหครู และบุคลากร

ทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน รับทราบอยางท่ัวถึง 

 

 

40. มีนโยบายการบริหารจัดการการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคบนรถรับ-สงนักเรียน อาทิ ทํา

ความสะอาดภายใน-นอกรถกอนและหลังใชงานเวนระยะหางที่นั่ง มีปายสัญลักษณแสดงท่ีนั่งชัดเจน สวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะอยูบนรถ มีเจลแอลกอฮอลบนรถ และงด-ลดการพูดคุย หยอกลอเลนกัน

บนรถหรือไม (กรณีรถรับ – สงนักเรียน) 
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- โรงเรียนจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูขับรถรับสงนักเรียน ผูปกครองนกัเรียน

ประจําทุกภาคเรียน จัดประชุมชี้แจงทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนโยบาย มาตรการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อโรคบนรถรับ-สงนักเรียน โดยเนนใหผูขับรถรับสงนักเรียนทําความสะอาดภายใน-นอกรถกอนและ

หลังใชงานเวนระยะหางที่นั่ง มีปายสัญลกัษณแสดงที่นั่งชัดเจนทุกวัน และเนนยํ้านักเรยีนใหสวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยขณะอยูบนรถ มีเจลแอลกอฮอลบนรถ และงด-ลดการพูดคุย 

 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

41. มีแผนการใชงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันการแพรระบาดของโรคโค

วิด -19 ในสถานศกึษาหรือไม 

- ทางโรงเรียนมีการจัดทําโครงการพัฒนาศกัยภาพการบริหารงานทั่วไป กิจกรรม ปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 

 

42. มีการจัดหาวัสดุอปุกรณปองกันโรคโควิด-19 เชน ATK หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจล

แอลกอฮอล สบูอยางเพียงพอ หรือไม 

.- มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและการจัดทําน้ํายาลางมือ เจลแอลกอฮอล น้ํายาลางมือ และน้ํายาถูกพื้น 

-  มีการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  และไดรับการสนับสนุนรวมกับโรงพยาบาลเมืองปาน 

-  มีการจัดซื้อหนากากอนามัย และไดรับบริจาคจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

-  มีการจัดทําอางลางมือ 

 

43. มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ตามความจําเปนและเหมาะสม หรือไม 

- มีการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานทั่วไป กิจกรรม ปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19). 

- มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหฝายงานที่

เก่ียวของ ตามความเหมาะสมโดยบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจําปให เปนไปตามระเบียบวาดวยการใช

งบประมาณของสถานศึกษา 

 

44. มีการจัดหาบุคลากรทําหนาที่เฝาระวัง ตรวจสอบ สอดสองดูแลสุขภาพนักเรียน 

และจัดการสภาพแวดลอมในสถานศกึษาในชวงสถานการณโควิด-19 หรือไม 

- มีการแตงตั้งคําสั่งในการเฝาระวัง ตรวจสอบสอดสองดูแลสุขภาพนักเรียนและจัดการสภาพแวดลอมใน 

สถานศึกษา มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรยีน ทั้ง ครูอัตราจาง รวมถึงนักการภารโรง แมบานที่มี

หนาที่ในการดูแลสิ่งแวดลอมและความสะอาด 
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ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนเพื่อเฝาระวัง 

และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

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

  ตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน ในสถานการณการแพรระบาตของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา 

๒๕๖๔ และคูมือปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาคของโรคโควิด - ๑๙ โดยกระทรวงสาธารณสุข

รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย แหงประเทศไทย องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO 

Thailand) องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNICEF) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผูเชี่ยวชาญจากภาคสวนที่เก่ียวของ     

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ในสถานการณการแพรระบาตของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย จึงขอประกาศแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย 

 ๑.นายทรงไชย ไมรังทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย      ประธานกรรมการ 

 ๒.นายเอกวิทย กามาด   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย  รองประธานกรรมการ 

 ๓.นายนิพนธ  เสียงดี       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๔.นายมงคล ประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๕.พระครูสุจิตตฺบุญยโชติ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๖.นางพิสมัย เปงขวัญ      คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๗.นางขวัญหทัย วุฒิการณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๘.นางสาวนัครินทร รักเพ่ือน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมอืงปานพัฒนวิทย กรรมการ 

 ๙.นางรัตนาพร   จางอรุณ  ผอ.รพ.สต.บานตนงุน       กรรมการ 

 ๑๐.นางสายพิน บุญนัก    ตัวแทนเครอืขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๑   กรรมการ 

 ๑๑.นางอนงค ทําเล็ก         ตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๒   กรรมการ 

 ๑๒.นางสาวปราณี ทาครอง  ตัวแทนเครอืขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๓   กรรมการ 

 ๑๓.นางจันทรเพียน ตอนรับ ตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๔   กรรมการ 

 ๑๔.นางสาวเอ้ืองดง วุฒิไพรวัลย ตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๕   กรรมการ 

 ๑๕.นางสาวปภาวดี ตอสนิท ตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้น ม.๖   กรรมการ 

 ๑๖.นายเสกสรรค  แสงศิวาพร ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย กรรมการและเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบดวย 

 นายเสกสรรค   แสงศวิาพร    ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม  รองผูอํานวยการฯ      กรรมการ 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   กรรมการ 

 นายบุรนิทร  ทิพยชะ   ครู   กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รกัวงค   ครู   กรรมการ 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. ใหคําแนะนํา ปรึกษาและวางแผนการดาํเนินงานอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๓.๑ คณะกรรมการดานความปลอดภัยจากการลดการแพรเช้ือโรค ประกอบดวย 

 นายศุภวัตร  รกัวงค  ครู    ประธานกรรมการ 

 นายวุฒิชัย  ปราศรัย  ครู    กรรมการ 

 นายจักรพงษ  บานงาม  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา พนักงานราชการ   กรรมการ 

 นายบุญยืน  กามาด  นักกภารโรง   กรรมการ 

 นายพงษพัฒร  ไมรัง  นักการภารโรง   กรรมการ 

 นางธิดาพร  ปนใจกุล  ผูประกอบการจําหนายอาหารในโรงเรียน กรรมการ 

 นางสาวสายพิน  บุญนัก  ผูประกอบการจําหนายอาหารในโรงเรียน กรรมการ 

 นางธัญญารัตน  พูดฉลาด ผูประกอบการจําหนายอาหารในโรงเรียน กรรมการ 

 นายดวงเดช  อาดยอแฮ ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. ดําเนินการดานมิติท่ี ๑ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ๓.๒ คณะกรรมการดานการเรียนรู การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส ประกอบดวย 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู   ประธานกรรมการ 

 นางณาลัย  รินฤทธิ์   ครู   กรรมการ 

 นางสาวพรทิพย  ขยันทํา   พ่ีเลี้ยงเดก็พิการ  กรรมการ 

 นางณฏัฐภัทร  ศรีเครือแกว  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ดําเนินการดานมิติที่ ๒ และ ๓ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
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 ๓.๓ คณะกรรมการดานสวัสดิภาพและการคุมครอง ประกอบดวย 

 นายบุรนิทร  ทิพยชะ   ครู   ประธานกรรมการ 

 นายณัชชานันท  สามส ี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นางสาวนัครนิทร  รกัเพ่ือน   ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพย  ตองรับ   ครูอัตราจาง           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. ดําเนินการดานมิติท่ี ๔ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ๓.๔ คณะกรรมการดานนโยบายและการบริหารการเงิน ประกอบดวย 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   ประธานกรรมการ 

 นางสาวสายฝน  ปาเมืองมลู  ครู   กรรมการ 

 นางขวัญหทัย  วุฒิการณ  ครู   กรรมการ 

 นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน  พนักงานราชการ           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. ดําเนินการดานมิติท่ี ๕ และ ๖ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

๔. คณะกรรมการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอน เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ประกอบดวย 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล ครู    ประธานกรรมการ   

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ ครู     รองประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม ครู    กรรมการ 

 นายบุรนิทร  ทิพยชะ  ครู    กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รกัวงค  ครู    กรรมการ 

 นายวุฒิชัย  ปราศรัย  ครู     กรรมการ 

 นางขวัญหทัย    วุฒิการณ ครู    กรรมการ 

 นางสาวสายฝน  ปาเมืองมลู ครู    กรรมการ 

 นางดจุดาว  ตะเขื่อนแกว ครู    กรรมการ 

 นางณฏัฐภัทร  ศรีเครือแกว ครู    กรรมการ 

 นายดวงเดช  อาดยอแฮ ครู    กรรมการ 

 นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา พนักงานราชการ (ครูผูสอน) กรรมการ 

 นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน พนักงานราชการ (ครผููสอน)  กรรมการ 

 นายจักรพงษ  บานงาม  พนักงานราชการ (ครูผูสอน) กรรมการ 

 นายกฤตติภูมิ  เขียวคําสุข พนักงานราชการ (ครผููสอน) กรรมการ 

 นายณัชชานันท  สามส ี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพย  ตอนรับ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
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 นางสาวพรทิพย  ขยันทํา  พ่ีเลี้ยงเดก็พิการ   กรรมการ 

 นางณาลัย  รินฤทธิ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๐ เดือนตุลาาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                 ลงชื่อ............................................ 

     (นายเสกสรรค  แสงศิวาพร) 

                                                           ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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คําสั่งโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

ที่  ๑๑๕/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนักเรียนแกนนําดานสุขภาพ จิตอาสา อาสาสมัคร ในการชวยเฝาระวัง 

สุขภาพนักเรียน ตามมาตรการการปองกันโควิด-๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปการศึกษ ๒๕๖๔ 

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

 เพ่ือใหการเตรียมความพรอมกอนปดภาคเรียนและเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรค ติดเชื้อ

โคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

๒๕๔๖ เรื่องการบังคับบัญชาขาราชการ บริหารกิจการของสถานศึกษา และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ี๑๐๔/๒๕๕๐ เรื่องการมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับลูกจางประจํา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

คําสั่งคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๔๖/๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับพนักงาน

ราชการ แตงตั้งครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวย ประกอบดวย 

 นายเสกสรรค   แสงศิวาพร    ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม  ครู         กรรมการ 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   กรรมการ 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   กรรมการ 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ใหคําปรึกษาแนะนําชวยแกปญหาในใหแกคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ๒. อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานใหแกคณะกรรมการดําเนินงาน 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 

นายบุรินทร  ทพิยชะ  ครู    ประธานกรรมการ   

นางนันธิตา  วรรณเลิศ ครู     รองประธานกรรมการ 

นางณาลัย  รินฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 

วาที่รอยตรีคม  ทองประสม ครู    กรรมการ 

นางอุทุมพร  เกิดมงคล ครู    กรรมการ 

นายศุภวัตร  รักวงค  คร ู    กรรมการ 

นายวุฒิชัย  ปราศรัย  ครู     กรรมการ 

..//นางขวัญหทัย... 

นางขวัญหทัย    วุฒิการณ คร ู    กรรมการ 
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นางสาวสายฝน  ปาเมืองมลู ครู    กรรมการ 

นางดุจดาว  ตะเขื่อนแกว ครู    กรรมการ 

นางณัฏฐภัทร  ศรีเครือแกว ครู    กรรมการ 

นายดวงเดช  อาดยอแฮ ครู    กรรมการ 

นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา พนักงานราชการ (ครูผูสอน) กรรมการ 

นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน พนักงานราชการ (ครูผูสอน)  กรรมการ 

นายกฤตติภูมิ   เขียวคําสุข พนักงานราชการ (ครูผูสอน) กรรมการ 

นายณัชชานันท   สามสี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นางสาวจุฑาทิพย  ตอนรับ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นางสาวพรทพิย   ขยันทาํ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 

นางสาวนัครินทร  รักเพ่ือน   ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 

 นายจักรพงษ  บานงาม  พนักงานราชการ (ครูผูสอน) กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. วางแผนในการดําเนินงานตามมาตรการที่เก่ียวของ 

  ๒. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆที่เก่ียวของ 

๓. คณะกรรมการนักเรียนแกนนําดานสุขภาพและผูพิทักษอนามัยโรงเรียน  

 ๓.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประกอบดวย 

 ๑. เด็กชายจิรวัฒน สืบประสิทธ 

 ๒. เด็กหญิงเพชรวารี มากทอง 

 ๓.๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ประกอบดวย 

 ๑. เด็กชายศศิรวัฒน เจวิตา 

 ๒. เด็กหญิงรุงทิวา แวววาว 

 ๓.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑ ประกอบดวย 

 ๑. เด็กชายชนาธิป เลขที่ 

 ๒. เด็กหญิงพรญาณี โพะสูงเนิน 

 ๓.๔ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๒ ประกอบดวย 

 ๑. เด็กชายโมทนา ซอเซอ 

 ๒. เด็กหญิงวารุณี เสารตุย 

 ๓.๕ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔/๑ ประกอบดวย 

 ๑. นายธนากร  อินตะวงศ 

 ๒. นางสาวกุริสรา พวกอินแสง 

..๓.๖// นักเรียนชั้น... 
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 ๓.๖ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔/๒ ประกอบดวย 

 ๑. นายรัชพล  หงษสามสิบสอง 

 ๒. นางสาวภาวิณี เปงขวัญ 

 ๓.๗ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕/๑ ประกอบดวย 

 ๑. นายนันทวัฒน  ปญญามูล 

 ๒. นางสาวดาราธิป พุทธรักษา 

 ๓.๘ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕/๒ ประกอบดวย 

 ๑. นายธีรศักดิ์  อนุรักษปา 

 ๒. นางสาววิภาพรรณ เสารตุย 

 ๓.๙ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑ ประกอบดวย 

 ๑. นายปญจพล  พวกอินแสง 

 ๒. นางสาวสุวรรณอัมพร ครองไหม 

 ๓.๑๐ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ ประกอบดวย 

 ๑. นายธีรภัทร  ยาง 

 ๒. นางสาวสุชานันท แวงวรรณ 

 ๓.๑๑ ตัวแทนนักเรียน รถรับ - สง นักเรียน 

 มีหนาที่ ๑. ตรวจวัดอุณหภูมริางกาย ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเขามาติดตอทุกคนกอน

เขาสถานศึกษา 

  ๒. ดูแล ใสใจ ปฏิบัติตนมีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน Covid-๑๙ อยาง

เครงครัด ซื่อสัตยตอตนเองและไมปดบังขอมูลตนเองหรือผูอ่ืน กรณสีัมผัสใกลชิดผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

  ๓. เปนแกนนําดานสุขภาพ จิตอาสา เปนอาสาสมัครในการชวยเฝาระวังสุขภาพนักเรียน 

  ๔. เปนแกนนําในการดูแลสุขภาพรางกายทั่วไป ความสะอาดรางกาย การลางมอืบอยครั้ง 

  ๕. ดูแล คัดกรอง เวนระยะหาง ทําความสะอาดและจัดสภาพแวดลอมหองเรียนพ้ืนที่รับผิดชอบ

บริการใตถุนอาคาร หองประชุม ตลอดจนสถานที่ตางๆ ใหถูกสุขลักษณะและมีตารางเวรทําความสะอาดทุกวัน 

  ๖. ดูแล ชวยเหลือ นักเรียนที่ดอยโอกาสฐานะยากจนหรือมีความบกพรองดานพัฒนาการเรียนรูหรือ

ดานพฤติกรรมอารมณ และภาวะสมาธิสั้นในหองเรียน 

  ๗. เฝาระวัง ดูแล ตรวจสอบ ประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนและบุคลากร กอนเปดภาคเรียน 

และกอนเขาสถานศกึษา 

 

 

..//๘.เฝาระวัง... 
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  ๘. เฝาระวัง ดูแล ตรวจสอบ ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคบนรถรับ – สงนักเรียน ประสาน

ผูประกอบการทําความสะอาดภายในภาย - นอกรถ กอนและหลังใชงาน เวนระยะหางที่นั่ง ดูแลการสวมหนากากผา

หรือหนากากอนามัยขณะอยูบนรถ มีเจลแอลกอฮอลบนรถและงด - ลดการพูดคุยหยอกลอเลนกันบนรถ 

  ๙. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ใหผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ราชการ และคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย   
               

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนตนไป                                        

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

( นายเสกสรรค  แสงศวิาพร ) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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คําสั่งโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

ที่  ๑๑๖/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามขอกําหนดออก

ตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย จึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมรองรับการจัดการเรียนการ

สอนทั้งแบบออนไซดและออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 

๑๙) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย    

จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวย ประกอบดวย 

 นายเสกสรรค   แสงศิวาพร    ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม  รองผูอํานวยการฯ      กรรมการ 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   กรรมการ 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   กรรมการ 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ใหคําแนะนํา ปรึกษาและวางแผนการดําเนินงานอํานวยความสะดวกและอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม 

๒. คณะกรรมการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูปกครอง ประกอบดวย 

 นายเสกสรรค   แสงศวิาพร    ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม  รองผูอํานวยการฯ      กรรมการ 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   กรรมการ 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   กรรมการ 
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 นางณาลัย  รินฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 

 นางสาวสายฝน  ปาเมืองมูล  ครู   กรรมการ 

 นางดุจดาว  ตะเขื่อนแกว  ครู   กรรมการ 

 ..//นางขวัญหทัย... 

 นางขวัญหทัย  วุฒิการณ  ครู   กรรมการ 

 นายวุฒิชัย  ปราศรัย   ครู   กรรมการ 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือขอความรวมมือและสรางความเขาใจ

ไดแก ผูปกครอง นักเรียน ผูนําชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน 

  ๒. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ ผูปกครองดวยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใตเงื่อนไขของ ศบค.

จังหวัดลําปางกําหนด 

๓. คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบความพรอม การเขาถึงการรับชมของนักเรียนและผูปกครอง           

ดานอุปกรณ คลื่นสัญญาณและดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 

๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๑. นางณาลัย  รินฤทธิ์   คร ู

๒. นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแกว  ครู 

๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๑. นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล  ครู 

๒. นางสาวพรทพิย ขยันทํา   พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๑. วาที่รอยตรีคม ทองประสม  ครู 

๒. นางสาวจุฑาทิพย ตอนรับ   ครูอัตราจาง 

๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๑. นางดุจดาว ตะเข่ือนแกว  ครู 

๒. นายดวงเดช อาดยอแฮ  ครู 

๓.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

๑. นางนันธิตา วรรณเลิศ  ครู 

๒. นายกฤษชาพศ สองพิพรภา  พนักงานราชการ 

๓.๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

๑. นายศุภวัตร รักวงค   คร ู
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๒. นายณัชชานันท สามสี   ครอัูตราจาง 

๓.๗ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๑. นายวุฒิชัย  ปราศรัย   ครู 

๓.๘ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๑. นางขวัญหทัย วุฒิการณ  คร ู

๒. นายกฤตติภูมิ เขียวคําสุข  พนักงานราชการ 

..//๓.๙ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑.. 

๓.๙ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

     ๑. นางอุทมพร เกิดมงคล  ครู 

๒. นายจักรพงษ บานงาม   พนักงานราชการ 

๓.๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ 

     ๑. นายบุรินทร ทพิยชะ   ครู 

      ๒. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน  พนักงานราชการ  

มีหนาที่ ๑. สํารวจความพรอมการเขาถึงการรับชมของนักเรียนและผูปกครอง ดานอุปกรณและคลื่นสัญญาณ  

 ๒. จัดกลุมความพรอมของการเขาถึง และความพรอมของอุปกรณ เปน ๓ กลุม 

 ๒.๑. กลุมที่มีความพรอม ๑๐๐%  

 ๒.๒. กลุมที่มีความพรอมปานกลาง หรือ ๕๐% 

 ๒.๓. กลุมที่มีความพรอมนอยหรือไมมีความพรอม  

 ๓. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมที่มีความพรอมปานกลาง พรอมนอยหรือไมมีความพรอม  

 ๔. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหวางนักเรียน ผูปกครอง และครู 

 ๕. รวมกันสรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห อุปสรรค ปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไข 

 ๖. รายงานผลปฏิบัติงานตอผูบริหารศึกษา รายสัปดาหตามรูปแบบที่สถานศึกษากําหนด 

๔. คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๔.๑ คณะกรรมการดานความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค ประกอบดวย 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   ประธานกรรมการ 

 นายวุฒิชัย  ปราศรัย   ครู   กรรมการ 

 นายจักรพงษ  บานงาม   พนักงานราชการ  กรรมการ 

 นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 นายดวงเดช  อาดยอแฮ  ครู             กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่ ๑. ดําเนินการดานมิติที่ ๑ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ๔.๒ คณะกรรมการดานการเรียนรู การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาสประกอบดวย 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู   ประธานกรรมการ 

 นางณาลัย  รินฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 

 นางสาวพรทพิย  ขยันทาํ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 นางณัฏฐภัทร  ศรีเครือแกว  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ดําเนินการดานมิติที่ ๒ และ ๓ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

..//คณะกรรมการ... 

 

 ๔.๓ คณะกรรมการดานสวัสดิภาพและการคุมครอง ประกอบดวย 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   ประธานกรรมการ 

 นายณัชชานันท  สามสี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นางสาวนัครินทร  รักเพื่อน   ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพย  ตองรับ   ครูอัตราจาง           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ดําเนินการดานมิติที่ ๔ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ๔.๔ คณะกรรมการดานนโยบายและการบริหารการเงิน ประกอบดวย 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   ประธานกรรมการ 

 นางสาวสายฝน  ปาเมืองมูล  ครู   กรรมการ 

 นางขวัญหทัย  วุฒิการณ  ครู   กรรมการ 

 นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน  พนักงานราชการ           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ดําเนินการดานมิติที่ ๕ และ ๖ ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

 ๔.๕ คณะกรรมการ การประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

 นางณัฏฐภัทร  ศรีเครือแกว  ครู   ประธานกรรมการ 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   กรรมการ 

 นางสาวพรทพิย  ขยันทาํ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 นางสาวนัครินทร  รักเพื่อน   ธุรการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่ ๑. ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสาร เก่ียวกับ ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของ นักเรียน ผูปกครอง

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมาติดตอทางราชการ ณ โรงเรียนเมอืงปานพัฒนวิทย ในชวงเปดภาคเรียน 

 ๔.๖ คณะกรรมการ ฝายอาคารสถานท่ี ประกอบดวย 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   ประธานกรรมการ 

 นายดวงเดช  อาดยอแฮ  ครู   กรรมการ 

 นายบุญยืน  กามาด   นักการภารโรง  กรรมการ 

 นายพงษพัฒร  ไมรัง   นักการภารโรง  กรรมการ 

 นายกฤตติภูมิ  เขียวคําสุข  พนักงาราชการ           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ในโรงเรียนใหพรอมรับการเปดภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของ

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ตามมาตรการ การปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - ๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครดั ดังนี้  D-M-H-T-T  

D : Social Distancing เวนระยะหาง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยูในที่แออัด   

M : Mask Wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา   

H : Hand Washing ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอล   

..// T : Testing... 

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเขาขาย    

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะกอนเขา-ออกสถานศึกษาทุกครั้ง เพ่ือใหมีขอมูลในการประสานงานได

งายขึ้น  

๕. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบดวย 

 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู   ประธานกรรมการ 

 นางณาลัย  รินฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 

 นางสาวพรทพิย  ขยันทาํ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 นางณัฏฐภัทร  ศรีเครือแกว  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด ประกอยดวย 

 นายเสกสรรค   แสงศิวาพร    ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีคม  ทองประสม  รองผูอํานวยการฯ      กรรมการ 

 นางนันธิตา  วรรณเลิศ  ครู   กรรมการ 

 นายบุรินทร  ทพิยชะ   ครู   กรรมการ 

 นายศุภวัตร  รักวงค   ครู   กรรมการ 
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 นางอุทุมพร  เกิดมงคล  ครู             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเสนอตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม

รูปแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากําหนด 

  ๒. เผยแพรรายงานตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งและดําเนินการใหแลวเสร็จโดย

ดวนและใหเสนอรายงานผลการดําเนินงาน โดยยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการและคําสั่งของผูบังคับบัญชา

อยางเครงครดั หากมีปญหาในการปฏิบัติงาน ใหรายงานผูอํานวยการโรงเรียนเมอืงปานพัฒนวิทยทราบทันที  

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป                                        

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

( นายเสกสรรค  แสงศวิาพร ) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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               ประเมินความเสี่ยงของครู และบุคลากร 

     
  

              ประเมินความเสี่ยงของนักเรียน 

 

     
 

 

แบบประเมินตนเองสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการเตรยีมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความเสี่ยงต่ําทุกคน 


