แนวทางการเตรียมความพร้อม การเปิ ดภาคเรียนด้านความปลอดภัย
ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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คำนำ
แนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เลมนี้ โรงเรียนบางปะอิน
“ราชานุเคราะห ๑” จัดทำขึ้นเพื่อใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสรางความมั่น ใจใหแกน ักเรียน ผูปกครอง และประชาชนทั่ว ไปว า
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” มีแนวทางการสรางความปลอดภัยใหกับนักเรียนกอนการเปดภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ และระหวางที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
โรงเรี ย นบางปะอิ น “ราชานุ เ คราะห ๑” หวั ง เป น อย า งยิ ่ ง ว า แนวทางการเตรี ย มการเป ด
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เลมนี้จะเปนประโยชนตอ ครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ขอบคุณคณะทำงานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไ ดรวมกันจัดทำแนวทางการเตรียมการเป ด
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) เลมนี้ จนสำเร็จดวยดี
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ความรูเบื้องตนที่ควรรู
๑. การดำเนินงานดานความปลอดภัยของสถานศึกษา
๑.๑ ความสำคัญจำเปนในการดำเนินงานดานความปลอดภัยของสถานศึกษา
สภาวการณของโลกในปจจุบัน ประชากรของแตละประเทศประสบกับภัยคุกคามอยางหลีกเลี่ยง
ไมได โดยเฉพาะภาวะภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ การขาด
ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยาเสพติด ภัยจากไซเบอร การกอการ
รายและอาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และโรค
ระบาด เปนตน แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึง
มุงพัฒนาการศึกษาที่เกิดจากความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปนพลวัต
ที่กอใหเกิดความทาทายในดานการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามกระแสโลกาภิวัตนเปนผลใหเกิดการเรงแกไขปญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่
สง ผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง ภัยในแตละดานลวนมี
ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศกอปรกับนโยบาย Quick Win ๗ วาระเรงดวน ขอที่ ๑ ความปลอดภัยของ
ผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ำและ
สงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจในหลายปที่ผานมา เชน ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่น
แกลงรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม อันไดแก การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สงผลกระทบวงกวางในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบตอแวดวงการศึกษาในหลาย
แงมุม ตลอดจนปญหาทางเศรษฐกิจที่ทำใหเด็กนักเรียนหลายคนไมสามารถศึกษาตอในโรงเรียนได ทำใหเกิด
ความเหลื่อมล้ำทาง การศึกษา เกิดระยะหางเพิ่มมากขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มุง มั่นในการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื ้นฐานให เ ป น
"การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ" มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบตั ิ
ซ้ำสงเสริมความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหสังคม เพื่อคุมครองความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการปองกัน ดูแล ชวยเหลือหรือเยียวยา และแกไขปญหา มี
ความเปนเอกภาพ มีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สามารถแกไขปญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ ๓ ป ไดแก ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม ใหเกิดความปลอดภัย
ใหมากที่สุด และไมใหเกิดเหตุการณนั้นซ้ำอีก เพื่อสรางความมั่นใจ และความเชื่อมั่นใหแกนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและประชาชนทั่วไป ในการที่จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติสอดคลองและเปนระบบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทำคูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อเปน
แนวทาง ในการสรางความปลอดภัยใหเกิดแกนักเรียนเปนสำคัญ เพราะความปลอดภัยเปนปจจัยที่ ส ง ผล
กระทบโดยตรงตอคุณภาพและการเรียนรูของผูเรียน มีนโยบายดำเนินการดานความปลอดภัย ในสถานศึกษา
และเนน ย้ำใหโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบายดาน ความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบคลุมความปลอดภัยใน ๔ กลุมภัย ไดแก ๑) ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรง
ของมนุษย (Violence) ๒) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ๓) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) ๔)
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๑

ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ซึ่งภัยที่เกิดขึ้นทำใหเกิดผลกระทบ
ตอนักเรียน ครู และบุคลากร จึงไดจัดทำแนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย
ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID๑.๒ นโยบายดานความปลอดภัย
ดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด และนำไปสูการพัฒนาที่ยั่ง ยืน มี
รายละเอียด ดังนี้
๑.๒.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน
ทองถิ่นและสาขาการผลิตตาง ๆ พัฒนาองคความรู สนับสนุนการประเมินและจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในพื้นที่และภาคการผลิตที่มีลำดับความสำคัญสูง
๑.๒.๒ เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการ
จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ สงเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง สงเสริม
ภาคเอกชนในการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ สรางจิตสำนึกความปลอดภัยสาธารณะ สงเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการรวมกันดำเนินการปองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๑.๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความแมนยำ
นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมกลไกการเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเปน มาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศได พัฒนากลไกบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน
๑.๒.๔ พัฒ นาระบบการฟนฟูบูรณะหลัง การเกิดภัย ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูประสบภัยไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด ภัย
พิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งกอสรางและโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงสราง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต ๖
ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใหแผนการศึกษาแหง ชาติ
บรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยไดกำหนดใน ยุทธศาสตรที่ ๑
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสัง คมและแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙ ไดกำหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตร หลักที่ ๑ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศน และแนวคิดการ
จั ด การการศึ ก ษา โดยได ก ำหนดใน ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ๑ การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ความมั ่ น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ ปจจุบันภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่สง ผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมี
ความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก
โรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน ความมั่นคงของชาติจึงมิไดครอบคลุมเฉพาะมิติดานการทหารหรืออำนาจ
อธิปไตยเทานั้น แตยังครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฯลฯ ซึ่ง ในแตละมิติลวนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศและภัยคุกคามตาง ๆ การปองกันภัยคุกคาม
เหลานี้จะตองพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการดำเนินการเพื่อวางรากฐานและกลไกการสรางความ
มั่นคงเพื่อปองกันและปองปรามภัยเหลานี้นั้นจะตองเริ่มที่กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ การดูแลและ
ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เพื่อสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยและความมั่น คง
ในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัย ดังนั้น การจัด การศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญที่มีผลดานความมั่นคง
แกคนในชาติจะสงผลใหทุกคนมีจิตสำนึกความรู ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อคานิยม
และพฤติกรรมที่เหมาะสม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางสันติและสงบสุข อันจะสงผลใหสังคมและประเทศเกิดความมั่นคงธำรงรักษาอธิปไตย และผาน
พนจากภัยคุกคามตาง ๆ ไดความเขาใจเกี่ยวกับกรอบความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน (Comprehensive
School Safety Framework : CSSF) ไดปรากฏอยูในกรอบการดำเนินงานระดับโลก ทั้งที่เปนกรอบความคิด
ริเริ่ม และขอตกลงหลายฉบับ CSSF ตั้งอยูใจกลางของกรอบการดำเนินงานที่ทับซอนกันหลายดาน ไดแก
เปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อนุสัญญา วาดวยสิทธิคนพิการ
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) การลดความเสี ่ ย งจากภั ย พิ บั ติ
(Disaster Risk Reduction : DRR) และ Sendai Framework for DRR) โดยมีหลักการสำคัญ คือ การศึกษา
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งชวยใหประชาคมโลกเกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความ
ขัดแยง ความรุนแรงและการพลัดถิ่น
๑.๓ กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา ประกอบดวยสามเสาหลัก (Three
Pillars ไดแก
๑.๓.๑ ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาที่ปลอดภัย (Safer Learning
Facilities)
๑.๓.๒ ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา (School Disaster Management)
๑.๓.๓ ดานการศึกษาดานการลดความเสี่ยงและการรูรับปรับตัวจากภัยพิบัติ (Risk Reduction and
Resilience Education)

รากฐานของการวางแผนสำหรับความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนคือการจัดทำการประเมินความ
เสี่ยง แบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควรเปนสวนหนึ่งของระบบขอมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและในระดับพื้นที่ ขอมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบายของ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๓

ภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวมซึ่งจะใหขอมูลเชิงประจักษและหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวางแผน
และการดำเนินงาน
ความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนและความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบดาน ในโรงเรียนเขาไปในกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ไดแก
๑) ปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาของเด็กอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และปลอดภัย
๒) พัฒนาและสรางความเขมแข็ง ใหแกสถาบัน กลไกและเครือขายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพ
ระดับประเทศในการสรางความสามารถในการรูรับปรับตัวและฟนคืนกลับ (Resilience) จากภัยและอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแกภาคการศึกษาทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
๓) บูรณาการแนวทางการลดความเสี่ยงเขาไปในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพรอมรับภัยฉุกเฉิน
การตอบสนองและการฟนฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา
๔) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดำเนินงานดานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และความ
ขัดแยง
๕) เพิ่มจำนวนและความสามารถในการเขาถึงขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับภัย เชน ขอมูลเกี่ยวกับระบบ
เตือนภัยลวงหนาสำหรับภัยหลายชนิด (Multi-Hazard Early Warning System) และขอมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงภัยพิบัติ
๑.๔ ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา
ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ กลุมภัย ดังนี้
๑.๔.๑ ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence) ไดแก
๑.๔.๒ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)
๑.๔.๓ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)
๑.๔.๔ ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)
๒. การดำเนินการภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒.๑ ความสำคัญและกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากสายพันธุ
เดลตาที่ยังมีอยู แตก็มีการแพรระบาดของสายพันธุ โอมิครอน (Omicron) อยางรวดเร็วในหลายประเทศ ทั่ว
โลก และเริ่มพบในประเทศไทยตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อยมา รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาวตอการเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกระดับ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนเตรียมการเปดภาคเรียน รวมทั้งการ
ใหความรูความเขาใจในการใหวัคซีน เพื่อเรงการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน โดยระยะแรกไดใหวัคซีน กับผูที่
มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป และมีการขยายกลุมเปาหมายการใหวัคซีนไปยังผูที่มีอายุ ๑๒ – ๑๘ ป ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหความรูเกี่ยวกับวัคซีน Pfizer และ
วัคซีน Sinopharm เปนเบื้องตนแลว อยางไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 ไดผานการวิจัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
การพัฒนาวัคซีนใหมโดยมีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร ฝาสีสมสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับอายุ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๔

๕ – ๑๑ ป และไดรับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว
ดังนั้น เพื่อใหเปนความรูเบื้องตน
** กรณีเด็กนักเรียนอายุตั้งแต ๑๒ ป ขึ้นไป ที่เรียนอยูในระดับประถมศึกษาและยังไมเคยไดรับวัคซีน
ใหเขารับการฉีดวัคซีนไฟเซอรสำหรับผูใหญฝาสีมวงที่สถานพยาบาล (ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข)
๒.๒ ความสำคัญและวิธีการใชชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
๒.๒.๑ การใชชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และการอานผล
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สามารถใชงานแบบ Home use ตรวจไดดว ยตนเอง ทำใหรูผลเร็ว
กอนใชงานควรศึกษาวิธีการใชงานตามคูมือของแตละยี่หอ และระมัดระวังการปนเปอนระหวางทำการตรวจ
เพราะจะทำใหไดผลลัพธที่ผิดพลาด
ชุดตรวจ ATK คือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 ที่สามารถทดสอบไดในเบื้องตน เหมาะกับ ผูที่สงสัย
หรือไมแสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใชเวลาไมนานรอผลเพียง ๑๕ - ๓๐ นาที ปจจุบันสามารถ หาซื้อไดจาก
สถานพยาบาล หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย กรณีทำการซื้อตองตรวจสอบการรองรับและ อย. เพื่อใหได
ชุดตรวจ ATK ที่ไดมาตรฐาน ปกติแลวจะแบงชุดตรวจ ATK ออกเปน ๒ ชนิด คือ
ATK Home use: เปนชุดตรวจที่สามารถใชไดเองตามขั้นตอนจากคูมือการใช ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในแตละยี่หอ การใชงานตองเนนย้ำเรื่องความสะอาดเพื่อใหไดผลตรวจที่ถูกตอง
๒.๒.๒ ความแมนยำของชุดตรวจ ATK
การใชชุดตรวจ ATK สำหรับใชเอง (Home use) มีความแมนยำในระดับเบื้องตน ซึ่งหากติดเชื้อมาไม
นาน ทำใหปริมาณเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีไมมาก อาจตรวจไมพบทำใหผลออกมาเปนลบไดเชนกัน ดังนั้นหาก
มีความเสี่ยงสูงควรทำการตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรกไปแลว ๓ - ๕ วัน อยางไรก็ตาม การตรวจที่แมนยำ
ที่สุดคือการตรวจแบบ RT-PCR ที่สามารถหาเชื้อไดแมยังมีเชื้อนอย จึงควรตรวจดวย RT-PCR เพื่อยืนยันผล
อีกครั้ง
๒.๒.๓ การใชงานชุดตรวจ ATK
กอนการตรวจดวยชุดตรวจ ATK ใหทำการลางมือ และเช็ดโตะที่ใชวางชุดตรวจ ควรใหสวมถุงมือขณะ
ทำการทดสอบ ทำการตรวจสอบวันหมดอายุ และอุปกรณชุดตรวจ ไดแก คูมือ ประกอบการใชงานตลับ
ทดสอบ หลอดน้ำยาสกัดเชื้อ ฝาจุก และกานเก็บตัวอยาง ตอจากนั้นใหเริ่มทำตามขั้นตอนตอไปนี้
- เปดซองกาน swab (หามสัมผัสปลายสำลี และไมจุมหรือของเหลวกอนเก็บตัวอยาง)
- ทำการสอดกาน swab ในโพรงจมูกทั้ง ๒ ขาง หมุนกาน ๕ - ๑๐ รอบ ๑๐ - ๑๕ วินาทีตอรอบ
(ความลึกในการสอดตามคูมือ)
- จุมกานที่เก็บตัวอยางแลวลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ หมุนกานเก็บตัวอยาง ๕ - ๑๐ ครั้ง
- นำหลอดดูดน้ำยาหยดลงชองประมาณ ๒ - ๓ หยด และรอผลประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที
๒.๒.๔ การอานผลตรวจของชุดตรวจ ATK
- ผลลบ (Negative) : แถบสีปรากฏเฉพาะตำแหนง C
- ผลบวก (Positive) : แถบสีปรากฏทั้งตำแหนง C และ T เปน ๒ ขีด
- กรณีไมปรากฏแถบ C หมายถึงชุดตรวจอาจมีปญหา ใชงานไมไดควรตรวจซ้ำใหมอีกครั้ง หากผล
ตรวจเปนบวก (ติดเชื้อ) ควรตรวจดวย RT-PCR เพื่อยืนยันตามขั้นตอน หากมีผลเปนลบ (ไมติดเชื้อ) ควร
ทดสอบดวยชุดตรวจ ATK อีกครั้งใน ๓ - ๕ วัน หากมีความเสี่ยงสูงควรตรวจยืนยันดวย RT-PCR
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ATK Professional use: เปนชุดตรวจที่ไ ม สามารถตรวจได ด วยตนเอง ตองใหผู เ ชี ่ยวชาญ หรือ
เจาหนาที่ทางการแพทยใชตรวจใหเทานั้น เนื่องจากไม swab จะยาวกวา และมีปริมาณการบรรจุน้ำยา ที่
มากกวา
๒.๒.๕ ขอควรระวังในการใชชุดตรวจ ATK
- ชุดตรวจ ATK ตองไดรับการลงทะเบียนจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
- หากมีอาการเสี่ยงติดเชื้อควรตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันมากกวาใชชุดตรวจ ATK
- หากน้ำยาสกัดเชื้อกระเด็นโดนผิวหนัง หรือเขาดวงตาใหลางทันทีดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก
- หลังใชงานใหแยกทิ้งที่ขยะติดเชื้อ
๒.๒.๖ ผลจากชุดตรวจ ATK เปนบวกตองทำอยางไร
ควรติดตอสถานพยาบาลใกลบานเพื่อทำการกักตัว และแยกตนเองออกจากผูอื่น
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ส่วนที่ ๒

สวนที่ ๒
แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน

แนวปฏิบตั ิ การเตรียมการ
ก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

การเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียน มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากมีความเกี่ยวของ กับ
การปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษา เมื่อใกลเวลาที่สถานศึกษา จะ
เปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิด
ภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ เชน วาตภัย พายุฤดูรอน ซึ่ง อาจเปนเหตุใหอาคาร วัสดุอุปกรณ ตนไม และ
สิ่งแวดลอมโดยรวม เกิดชำรุดเสียหาย อุปกรณไฟฟาอาจมีกระแสไฟรั่วไหล สายไฟฟาขาด รวมถึงมีการระบาด
ของโรคตามฤดูกาล ประกอบกับมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อยางตอเนื่องถึงปจจุบัน ซึ่งเปน
อันตราย ตอนักเรียนและบุคลากร รวมถึงเหตุรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย สถานศึกษาจึงเตรียมความพรอม
กอนเปดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ไดเคยดำเนินการเปนปกติ โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ในดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย
ความปลอดภัยของสถานศึกษาจำแนกเปน ๔ กลุมภัย โดยมีการดำเนินงานตามมาตรการ ๓ ป ไดแก
การปองกัน การปลูกฝง และการปราบปราม ซึ่งในแตละมาตรการมีแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมกอน
เปดภาคเรียนตามรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย ประกอบดวย
๑.๑.๑ การลวงละเมิดทางเพศ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง
๒) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๓) จัดใหมีระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษา และ
ชุมชน
๑.๑.๒ การทะเลาะวิวาท มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
๒) โรงเรียนประชุมชี้แจงทำความเขาใจการปฏิบัติตนตามระเบียบกอนเปดภาคเรียน
๑.๑.๓ การกลั่นแกลงรังแก มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) จัดทำระเบียบขอตกลงรวมกันทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา
๒) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงทั้งกลุมผูกระทำและผูถูกกระทำ เพื่อจัดทำเปนขอมูล ในการดูแล
ติดตาม
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔) จัดใหมีระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
๑.๑.๔ การชุมนุมประทวงและการจลาจล มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อการติดตามเฝาระวังพฤติกรรม
๒) พัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหมีความปลอดภัย
๑.๑.๕ การกอวินาศกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อเฝาระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียน
๒) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
๓) จัดใหมีระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน
๑.๑.๖ การระเบิด มีแนวปฏิบตั ิดังนี้
๑) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง
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๒) สำรวจแหลงที่มาของวัตถุประกอบระเบิด
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
๔) จัดใหมีระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
๑.๑.๗ สารเคมีและวัตถุอันตราย มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) จัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมิดชิด
๒) จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
๓) สรางเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๑.๑.๘ การลอลวง ลักพาตัว มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) จั ด ระบบการติ ด ต อ สื ่ อ สารเพื ่ อ รั บ ส ง ข อ มู ล พฤติ ก รรมนั ก เรี ย น ผู  ใ กล ช ิ ด และ
บุคคลภายนอก
๒) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๓) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือ เผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชนได
ทราบ
๑.๒ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ประกอบดวย
๑.๒.๑ ภัยธรรมชาติ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติตามบริบทโรงเรียน
๒) เตรียมแผนการรองรับเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ ลวงหนา เชน
- การใหความรู ขณะเกิดเหตุจะตองทำอยางไร
- การหลีกเลี่ยงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณนั้น ๆ และภายหลังเกิดเหตุแลว จะขอรับ
ความชวยเหลือไดอยางไร โดยสามารถศึกษาขอมูลจากเว็บไซตกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย www.disaster.go.th
๑.๒.๒ ภัยจากอาคารเรียน สิ่งกอสราง มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจจุดอันตรายตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน
๒) ดำเนินการซอมแซม อาคารเรียน ประตูหนาตาง ระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา สายไฟ
ปลั๊กไฟ โตะ เกาอี้ ระบบน้ำประปา เครื่องเลนสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ลอมรั้ว
รอบสระน้ำ ในโรงเรียน ฯลฯ ใหมั่นคงแข็งแรงกอนเปดเรียน
๓) จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย
- ตัดแตงตนไม กิ่งไม มิใหเกิดอันตราย
- กำจัดตนไมหรือวัชพืชที่เปนพิษหรือมีผลเปนพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ
- ดูแลสนามหญาใหสะอาดโลงเตียนมิใหเปนที่อยูของสัตวราย
- กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง หนู สัตวเลื้อยคลาน งูพิษ ตะขาบ แมงปอง และแมลงมีพิษ เชน
รังผึ้ง รังตอ รังแตน แมลงศัตรูพืช แมลงรบกวน เชน แมลงวัน และแมลงปกแข็ง
- เก็บกวาดกองขยะที่รกรุงรัง
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๑.๒.๓ ภัยจากยานพาหนะ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจรูปแบบการเดินทาง และเสนทางเดินไป - กลับของนักเรียน
๒) จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต จุดจอดรถรับ - สงนักเรียนใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย มีความปลอดภัย
๓) ตรวจสอบสภาพของรถรั บ - ส ง นั ก เรี ยนให มี ค วามพร อมใชง าน และกำกั บ ควบคุม
พฤติกรรมพนักงานขับรถนักเรียน
๔) แสวงหาความรวมมือในการปองกันแกไ ขปญ หาตาง ๆ เชน สำนักงานขนสง จัง หวัด
เจาหนาที่ตำรวจจราจร เพื่อชวยอำนวยความสะดวกใหเกิดความปลอดภัยกับนักเรียน
๕) นักเรียนที่โดยสารเรือ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนลอยตัวในน้ำหรือวายน้ำเปน
๖) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการชวยเหลือเบื้องตน
๗) สงเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ
๑.๒.๔ ภัยจากการจัดกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) แตงตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรม เพื่อรวมกันเสนอแนะแนวทางใน
การปองกันความเสี่ยงในกิจกรรมตาง ๆ
๒) สนับสนุนใหมีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุมใหกับนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน
๑.๒.๕ ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลเครื่องมือ อุปกรณ และจัดแยกสวนที่ชำรุดและสวนที่ใชงานได
๒) จัดทำคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณใหปลอดภัย หากพบเครื่องมือชำรุดใหดำเนินการ
ซอมแซม บำรุงรักษา
๓) การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณใหเปนระบบ
๑.๓ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) ประกอบดวย
๑.๓.๑ การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
๑.๓.๒ การคุกคามทางเพศ
๑.๓.๓ การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม
มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) โรงเรียนสำรวจขอมูลนักเรียนรายคน โดยสำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่เปนจุดเสี่ยง
๒) วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความเสี่ยง ความขาดแคลนของนักเรียนรายคน
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔) สรางเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประสานความชวยเหลือ
๕) จั ด ระบบการสื ่ อ สารเพื่ อ รั บ ส ง ข อ มู ล ด า นพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น และผู  ใ กล ช ิ ด ทั ้ ง ใน
สถานศึกษาและชุมชน
๖) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน
ไดทราบ
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๑.๔ ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ประกอบดวย
๑.๔.๑ ภาวะจิตเวช มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒) ติดตอประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประเมินภาวะจิต
๓) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน
๔) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๑.๔.๒ ติดเกม มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง และขอมูลพื้นที่แหลงใหบริการรานเกม
๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๑.๔.๓ ยาเสพติด มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒) วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล
๓) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๔) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๑.๔.๔ โรคระบาดในมนุษย มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) สำรวจขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกลชิด
๒) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในมนุษย
๓) บริการวัสดุ - อุปกรณ ในการปองกันโรคระบาดในมนุษย
๔) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลดานสุขภาพอยางตอเนื่อง
๑.๔.๕ ภัยไซเบอร
๑) สำรวจขอมูลการใชงานระบบไซเบอรของนักเรียนรายคน
๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๑.๔.๖ การพนัน มีแนวปฏิบัตดิ ังนี้
๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง และพื้นที่ที่เปนแหลงการพนัน
๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๓) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๑.๔.๗ มลภาวะเปนพิษ มีแนวปฏิบัติดังนี้
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๑) สำรวจขอมูลพื้นที่ที่เกิดมลภาวะเปนพิษในสถานศึกษาและชุมชน
๒) จัดทำปายสัญลักษณแสดงพื้นที่มลภาวะเปนพิษ
๓) จัดทำแผนในการแกปญหามลภาวะเปนพิษรวมกัน
๔) กำหนดขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน
๑.๔.๘ โรคระบาดในสัตว มีแนวปฏิบตั ิดังนี้
๑) สำรวจขอมูลสัตวเลี้ยงของนักเรียนรายคน
๒) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในสัตว
๓) บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในสัตว
๔) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลสัตวเลี้ยงอยางตอเนื่อง
๑.๔.๙ ภาวะทุพโภชนาการ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) การสำรวจและจัดกลุมนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมที่มีภาวะทุพโภชนาการ
๒) เสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ
๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธใหความรูดานโภชนาการแกผูปกครอง
๔) จั ด ทำฐานข อ มู ล เพื ่ อ ตรวจสอบพั ฒ นาการและความก า วหน า ในการลดภาวะ
ทุพโภชนาการ
๕) ดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวางที่ถูกตองตามหลักโภชนาการรวมถึง
อุปกรณกีฬาใหมีความเพียงพอ สำหรับการออกกำลังกาย
๒. แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการเป ด เรี ย นแบบ On-Site สถานศึ ก ษาจะเตรี ย มความพร อ มก อ นเป ด ภาคเรี ย นภายใต
สถานการณการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเสริมสรางความมั่นใจ
ใหกับนักเรียน ผูปกครองและสาธารณชน และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนี้
๒.๑ การประเมินความพรอมตนเองกอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid Plus
(TSC+)
สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองกอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid Plus
(TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดที่เว็บไซต https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ ซึ่ง
ไดสรางเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบเพื่อใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมกอนเปด
เรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยแบบประเมินตนเองประกอบดวย ๖ มิติ ๒๐ ขอ ดังตัวอยางดังนี้ (รายละเอียด
ในภาคผนวก)
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ซึ่งจะไดผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
Ranking
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

เกณฑประเมิน
ผานทั้งหมด ๒๐ ขอ
ผานขอ ๑ - ๑๒ ทุกขอ
แตไมผานขอ ๑๓ - ๒๐ ขอใดขอหนึ่ง
ไมผานขอ ๑ - ๑๒ ขอใดขอหนึ่ง

การแปลผล
• สีเขียว หมายถึง สถานศึกษาสามารถเปดเรียนได โดยไดรับใบรับรอง (E-Certificate)
• สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได แตตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กำหนด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate)
• สีแดง หมายถึง โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ จนกวาจะผานทั้งหมด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียน
สามารถเปดเรียนได
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดำเนินการประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย
ปองกันโรค COVID – 19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+
และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน MOECOVID ผานมาตรฐานครบ 20 ขอ
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๒.๒ การรับวัคซีน
ในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเปนที่จะตองมี
การสร า งภูม ิค ุ ม กั น ของร า งกายได ด ี โดยการรับ วั ค ซีน พร อมกั บการรั บผิ ด ชอบตอ ตนเองและสัง คม ซึ่ ง
สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
๒.๒.๑ การรับวัคซีนของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้
๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแตรอยละ ๘๕ ขึ้นไป
๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small
Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
๓) ถาครู และบุคลากรมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด 19 หรือ
สัมผัสกลุมเสี่ยงสูงใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุมที่
ไมไดรับวัคซีนตามเกณฑพรอมทั้งรายงานผลการตรวจกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเปนบวก
๒.๒.๒ การรับวัคซีนของนักเรียน และผูปกครอง มีมาตรการ ดังนี้
สถานศึกษารณรงคใหนักเรียนไดรับวัคซีนอยางทั่วถึง โดยความยินยอมของผูปกครอง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธใหผูปกครองเขารับวัคซีน ดังนี้
๑) การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม ๑ และ ๒ สำหรับอายุ ๑๘ ป ขึ้นไป
๒) การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม ๑ และ ๒ สำหรับบุคคลที่มีอายุ ๕ – ๑๗ ป
๓) แนะนำใหฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผูที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ไดตามหลักการเดียวกับผูที่
ยังไมเคยติดเชื้อมากอน โดยใหวัคซีนหลังจากการติดเชื้อเปนเวลา ๓ เดือน
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พื้นฐาน

๒.๓ แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตน
ของนักเรียน ครู บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษา เพื่อปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรคโควิด 19 ตัด
ความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กำหนดใหมีแนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๓.๑ สถานศึกษาตองประเมินความพรอมกอนเปดภาคเรียน โดยใชแบบประเมินตนเองในระบบ
Thai Stop Covid Plus ตัวยอ TSC+ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถาผลการประเมินเปน สีเขียวให
เปดเรียนได สีเหลืองให ประเมินซ้ ำ ถาผานใหเ ป ดเรียนได ถาผลการประเมิน เปน สีแ ดง จะตองเตรี ย ม
สถานศึกษาจนกวาผลการประเมินจะเปนสีเขียวหรือสีเหลือง หากยังคงมีผลการประเมินเปนสีแดงใหรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อจะไดประสาน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมกอนเปดภาค
เรียน
๒.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส รอยละ ๘๕ ขึ้นไป ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๓.๓ นักเรียนและผูปกครองควรไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๒.๓.๔ สถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปดเรียนในรูปแบบ On-Site กอนหนามาแลว และยังมิได ถูกสั่ง
ระงับหรือปด สามารถดำเนินการเปดเรียนไดตามปกติ ในสวนของสถานศึกษาที่ยังไมเคยไดรับอนุมัติให เปด
เรียนได ใหสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบและให
ความเห็นชอบในการเปดเรียน แลวจึงนำรายงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิจารณาอนุมัติให
เปดเรียนไดตอไป
๒.๓.๕ ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเนน ๖
มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเขมงวด อยางเครงครัด
๒.๓.๖ สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น
๒.๔ มาตรการการเตรียมความพรอมของกรมอนามัย
๒.๔.๑ มาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน
๑) สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพรอมกอนเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ผาน TSC+
๒) นั ก เรี ยนอายุ ๑๒ – ๑๗ ป ได ร ั บ วั ค ซี นโควิด 19 เข็ ม กระตุ น (เข็ ม ๓) ผ า นระบบ
สถานศึ ก ษาและเร ง ฉี ด วั ค ซี น โควิด 19 ในเด็ ก อายุ ๕ - ๑๑ ป ตามความสมั ค รใจของ
ผูปกครองและเด็ก
๓) นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ อยางเครงครัด อาทิ เวนระยะหาง
สวมหนากากอนามัย ๑๐๐% ลางมือ ตรวจหาเชื้อดวย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง
๔) กรณีน ักเรียนติดเชื้อโควิ ด 19 และเปนผูสัมผั ส เสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการอย า ง
เครงครัด
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๒.๔.๒ มาตรการความปลอดภัยในการเปดเรียน On-Site
กรมอนามัยใหแนวทางการเฝาระวัง หรือเตรียมความพรอมสำหรับการเปดเรียน On-Site
ดวยหลักการ Sandbox Safety Zone in School ตัดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน ดวย 3T1V ไดแก
T: Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรี ย นต อ งผ า นการประเมิ น ตนเองในการ
เตรียมความพรอมกอนเปดเรียน
T: Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมิน ความ
เสี่ยงตนเองเปนประจำดวยแบบประเมิน Thai Save Thai
T: Test โรงเรียนมีการเฝาระวังอยางเหมาะสม เชน การตรวจคัดกรองดวย ATK
เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ
V: Vaccine ครู บุคลากร ผูปกครองและเด็ก ๕ - ๑๗ ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ เพื่อ
ลดความรุนแรงและสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคูการปฏิบัตติ ามมาตรการ ๖-๖-๗ อยาง
ตอเนื่อง
๒.๔.๓ มาตรการเปดเรียน On-Site สำหรับโรงเรียนไป – กลับ
กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูเสี่ยงต่ำ
- เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ
Universal Prevention
- ประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะหางระหวางนักเรียนในหองเรียน ไม
นอยกวา ๑ เมตร
กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูเสี่ยงสูง
- กรณีไมไดรับวัคซีนโควิด 19 ตามแนวทางปจจุบัน ทั้งมีอาการและไมมีอาการ
แนะนำใหกักกันตัวเอง (Self-Quarantine) เปนเวลา ๕ วัน และติดตามเผาระวังอีก ๕ วัน
- กรณีไดรับวัคซีนโควิด 19 ครบตามคำแนะนำปจจุบัน ไมมีอาการ ไมตองกักกัน
และแนะนำ ใหไปเรียนได
- ตรวจคัดกรองหาเชื้อ ดวย ATK ถามีอาการใหตรวจทันที ใหตรวจครั้งที่ ๑ วันที่ ๕
หลังสัมผัสผูติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดทาย วันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผูติดเชื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยเวนระยะหาง ไมนอยกวา ๑
เมตร และประสานหนวยบริการสาธารณสุข ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน
กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูติดเชื้อ
- แยกกักตัวที่บาน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการ
สาธารณสุข
- กรณี ม ี ผ ู  ต ิ ด เชื ้ อ จำนวนมาก ให พ ิ จ ารณาจั ด ทำ School Isolation โดย
คณะกรรมการ สถานศึกษา หนวยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดตอประจำจังหวัด
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีอาการสามารถ
เรียนไดตามปกติ
- โรงเรียนทำความสะอาดหองเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปดเรียนไดตามปกติ
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๒.๕ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School
สถานศึกษาดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาตามขอกำหนดตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in
School ที่ตั้งอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) ดังนี้
๒.๕.๑ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประจำหรือ ไป-กลับ ที่มี
ความพรอมและผานเกณฑการประเมิน มีหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด ๔ องคประกอบ ดังนี้
๑) องคประกอบดานกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ประกอบดวย
๑.๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
๑.๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปนพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เปน
Covid free Zone
๒) องคประกอบดานการมีสวนรวม ตองเปนไปตามความสมัครใจของทุกฝาย โดยโรงเรียน
หรือสถานศึกษาที่ประสงคจะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตองจัดให
มีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูปกครอง ผูนำชุมชน และมี
มติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in
School ตลอดภาคการศึกษา กอนนำเสนอโครงการผานตนสังกัดในพื้นที่ แลวขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
๓) องคประกอบดานการประเมินความพรอ มสูการปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตอ ง
เตรียมการประเมินความพรอม แยกเปนดังนี้
๓.๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตองดำเนินการ ไดแก
๓.๑.๑) ต อ งประเมิ น ความพร อ มผ า น Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานกา
ติดตามการประเมินผลผาน MOE Covid
๓.๑.๒) ตองจัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อ โควิด 19 หรือผลตรวจคัด
กรองหาเชื้อเปนบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นที่ที่ดูแลอยาง
ใกลชิด
๓.๑.๓) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอน ตองจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปน
อาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน ดังนี้
- Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่
เหมาะสม จัดจุดรับ - สงสิ่งของ จุดรับ - สงอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เปนการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร
ผูปกครอง และผูมาติดตอที่เขามาในโรงเรียน ไมใหใกลชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดใหมีพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
เฉพาะบุคลากรที่ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในโซนอื่นได
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- Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดกักกัน และสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน
ครู และบุคลากรที่ยังตองสังเกตอาการ เนนการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble
- Safety Zone จัดเปนพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติ
ภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย๓.๑.๔) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ ตองควบคุมดูแลการ
เดินทางระหวางบานกับโรงเรียนอยางเขมขน โดยหลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสน ทางการ
เดินทาง
๓.๑.๕) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ ตองจัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัด
กรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ - สง สิ่ง ของ จุดรับ - สง อาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เปนการ
จำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และผูมาติดตอที่เขามาในโรงเรียน
๓.๑.๖) ตองมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพรอม โดยทีมตรวจราชการ บูรณา
การรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งชวงกอน และระหวางดำเนินการ
๓.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ตองปฏิบัติ ไดแก
๓.๒.๑) ครูและบุคลากร ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ตั้งแต รอยละ ๘๕ ขึ้นไป
๓.๒.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอนทุกคนตอง
ตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีการที่เหมาะสม กอนเขา Quarantine Zone
๓.๒.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ มีการทำ
กิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
๓.๓.๔) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอน มีการแยกกัก
ตัว สังเกตอาการใหครบกำหนด ๑๔ วัน กอนเขาสู Safety Zone (กรณียายมาจาก State Quarantine ให
พิจารณาลดจำนวนวันกัก ตั วลงตามความเหมาะสม ๗ - ๑๐ วัน) รวมถึง การทำกิจกรรมในแบบ Small
Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
๓.๓.๕) ถานักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโค
วิด 19 หรือสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุมที่ไมไดรับ
วัคซีนตามเกณฑพรอมทั้งรายงานผลการตรวจกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญ
เหตุกรณีมีผลตรวจเปนบวก
๔) องคประกอบดานการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหวางภาคการศึกษา ตอง
ดำเนินการ ดังนี้
๔.๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได ทั้งรูปแบบ On-Site หรือ
Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid)
๔.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนตองประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ
จำแนกตามเขตพื้นที่การแพรระบาด นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยูในพื้นที่ตองประเมิน Thai Save Thai
(TST) อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นที่การแพรระบาด
๔.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสุมตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนระยะ ดวย
วิธีการที่เหมาะสม ตามแนวทางของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดกำหนดเพื่อเฝาระวังตามเกณฑ
จำแนกตามเขตพื้นที่การแพรระบาด
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๔.๔) ปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการสุ ขอนามัย ส วนบุ ค คลอย า งเขม ข น ได แ ก ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๔.๕) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเขมสำหรับสถานศึกษาอยางเครงครัด ดังนี้
๔.๕.๑) สถานศึกษาประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
๔.๕.๒) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ขามกลุมกัน
และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘ เมตร) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวางนักเรียน
ในหองเรียนไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
๔.๕.๓) จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตาม
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและตองมี ระบบ
ตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค
๔.๕.๔) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ
ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๔.๕.๕) จัดใหมีสถานที ่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกั ก ตั ว
ชั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญ เหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด 19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด
๔.๕.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยาง
เขมขน โดยหลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทาง
๔.๖) นักเรียน ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม
ประจำวันและการเดินทางเขาไปในสถานที่ตาง ๆ แตละวันอยางสม่ำเสมอ
๔.๗) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเขมงวดสำหรับสถานศึกษาประเภทไป - กลับ อยาง
เครงครัด ดังนี้
๔.๗.๑) สถานศึกษาประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
๔.๗.๒) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน
และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘ เมตร) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวางนักเรียน
ในหองเรียนไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
๔.๗.๓) จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะ และตองมีระบบ
ตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค
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๔.๗.๔) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ
ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๔.๗.๕) จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว
รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร ในสถานศึกษามี
การติดเชื้อโควิด 19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด โดยมีความรวมมือ
กับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นที่ที่ดูแลอยางใกลชิด
๔.๗.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน
โดยหลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป - กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถ
รับ - สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๔.๗.๗) ให จ ั ด ให ม ี School Pass สำหรั บ นั ก เรี ยน ครู และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุม โรค
ระดับพื้นที่ และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๔.๘) กำหนดใหสถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยูรอบรั้วสถานศึกษาใหผานการประเมิน
Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting โดยใหมีการกำกั บรวมกับ คณะกรรมการโรคติ ด ต อ
ระดับพื้นที่
๒.๕.๒ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น
สถานศึกษาดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาตามขอกำหนดตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in
School โดยจำแนกประเภทของสถานศึกษา ๒ ประเภท ไดแก ประเภทพักนอน และประเภทไป - กลับเทานั้น
เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประเภทโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาที่มีลักษณะที่แตกตาง เชน
๑) ประเภทพักนอนและไป – กลับ
๒) ขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
๓) ระดับการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๔) สถานศึกษาที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการฉีดวัคซีน หรือยังไมไดรับ
การฉีดวัคซีน หรือไดรับการฉีดวัคซีนบางสวน
๕) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ลักษณะอื่น ๆ
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โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตองดำเนินการ ดังนี้
๑) ตองปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด ครบทั้ง ๔ องคประกอบ
๒) กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนประเภทพักนอนและไป-กลับ ตองนำมาตรการ Sandbox :
Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหวางประเภทพักนอน และประเภทไป – กลับอยาง
เครงครัด
หมายเหตุ มาตรการและแนวทางปรั บ ตามสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรค ขึ ้ น อยู  กั บ
คณะกรรมการ ควบคุมโรคจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครกำหนด
๒.๖ บทบาทของผูเกี่ยวของในชวงเตรียมการกอนเปดภาคเรียน
ในชวงเตรียมการกอนเปดภาคเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา และผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษามีความสำคัญอยางมากในการปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรค
โควิด 19 จึงควรมีบทบาทในการปฏิบัติตนเปนเบื้องตน ดังนี้
๒.๖.๑ บทบาทของผูเกี่ยวของในการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19

นักเรียน

- บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) กำหนดนโยบายในการสง เสริมและรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ใหแก

๒) กำกั บ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามแนวทางการรณรงค ก ารฉี ด วั ค ซี นป อ งกันโรค
โควิด 19
- บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) รวบรวมฐานขอมูลนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดทำแนวทางการรณรงคการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ปการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัด
๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบอินโฟกราฟกสื่อวิดิทัศน
และสื่ออื่น ๆ
- บทบาทของเขตตรวจราชการ
ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำฐานขอมูลนักเรียนที่ไดรับวัคซีนโควิด 19
และกำกับติดตามหลังจากการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19
- บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ตรวจสอบขอมูลการรายงานฐานขอมูลนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จากการรายงานใน
ระบบ E - COVID - 19 Report ของโรงเรียนในสังกัด
๒) ดำเนินการประชาสัมพันธแนวทางการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19 ปการศึกษา ๒๕๖๕
๓) เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบอินโฟกราฟก สื่อวิดิทัศนและสื่ออื่น ๆ
- บทบาทของโรงเรียน
๑) ตรวจสอบฐานขอมูลนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จากระบบ E-COVID - 19 Report
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๒) จัดใหมีการประชุมสรางความเขาใจสรางความตระหนักแกครู บุคลากร ผูปกครอง ในการ
ประชาสัมพันธรณรงคใหนักเรียนฉีดวัคซีนโควิด 19
๓) เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบอินโฟกราฟก สื่อวิดิทัศนและสื่ออื่น ๆ ใหแก
ผูปกครองและนักเรียน
๔) รายงานขอมูลแกตนสังกัดเปนระยะ
- บทบาทของผูปกครอง
๑) ศึ ก ษารายละเอีย ดเกี่ ยวกั บการฉีด วั ค ซีนโควิ ด 19 จากสื ่ อ ประชาสั มพันธ แ ละจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
๒) นำนักเรียนเขารับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลตาง ๆ
๓) สงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมการปองกันตนเองจากโรคโควิด 19 แกบุตรหลาน อยาง
ตอเนื่อง
๒.๖.๒ บทบาทของผูเกี่ยวของในการเตรียมการกอนเปดเรียน
- บทบาทของนักเรียน
๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน
๒) ปฏิบัติเขมตามมาตรการ DMHTTA และ SSET – CQ รายละเอียดดังนี้
DMHTTA ไดแก
D : Distancing รักษาระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย ๑ - ๒ เมตร
M : Mask wearing สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งที่ออกจากบาน
H : Hand washing ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือเจลแอลกอฮอล
T : Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
T : Test for COVID-19 สำหรับผูที่มีอาการ หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดผูปวยยืนยันหรือเดิน
ทางเขาไปในพื้นที่เสี่ยง
A : Application สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ
SSET – CQ ไดแก
S : Self care ดูแลตนเอง ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ
อยางเครงครัด
S : Spoon ใชชอนกลางสวนตัว ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองกินอาหารรวมกัน
ลดสัมผัสรวมกับผูอื่น
E : Eating กินอาหารปรุงสุกใหม กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม.
ควรนำมาอุนใหรอนทั่วถึง กอนกินอีกครั้ง
T : Track ลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน
C : Check สำรวจตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อ
เขาสูกระบวนการคัดกรอง
Q : Quarantine กักกันตัวเอง กักกันตัวเอง ๑๐ วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นที่เสี่ยงที่มี
การระบาดโรค
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๐

๓) ประเมินไทยเซฟไทย (TST) ทุกคนในหองเรียน และผูสัมผัสใกลชิดทุกวัน
๔) ผูที่มีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด 19 หรือสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง
ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสมกอนเขาสู Safety Zone หรือมาเรียน On-Site
๕) กรณี High Risk Contact :
- ถามีอาการปวยรวมดวย ตองสงตอรับการรักษาโรงพยาบาลหลัก (Hospital)
- ถาไมมีอาการปวยรวมดวย เขารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) หรือหองแยกกัก
ตัวในโรงเรียน (School Isolation)
๖) ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับปองกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บานและ
โรงเรียน
๗) นักเรียนเตรียมอุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัวและอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับการเรียนให
ครบถวน
๘) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด ปองกันตนเองและลดความเสี่ยงโดย
เลือกบริโภคขอมูล ขาวสารสารสนเทศที่เชื่อถือได
- บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน
๒) ปฏิบัติเขมตามมาตรการ DMHTTA และ SSET – CQ
๓) ประเมินไทยเซฟไทย (TST) ทุกคนในหองเรียน และผูสัมผัสใกลชิดทุกวัน
๔) ผูที่มีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด 19 หรือสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง
ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสมกอนเขาสู Safety Zone หรือมาเรียน On-Site
๕) กรณี High Risk Contact :
- ถามีอาการปวยรวมดวย ตองสงตอรับการรักษาโรงพยาบาลหลัก (Hospital)
- ถาไมมีอาการปวยรวมดวย เขารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospital) หรือ
หองแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation)
๖) ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับปองกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บานและ
โรงเรียน
๗) ประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียน ผาน Online
๘) จัดหาสื่อสารประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยงใหแกนักเรียน
๙) รณรงค กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียนและผูปกครองนักเรียน
- บทบาทผูบริหารสถานศึกษา
๑) จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันในหลายรูปแบบ เชน การประชุม Online การเขามา
ประชุมรวมกันจริงๆ (face-to-face meeting)
๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
๓) แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุม ดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติ ด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”
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๔) ประเมินความพรอมผาน Thai stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผาน MOE Covid
๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
๖) จัดใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)
๗) สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากรไดรับวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุน
๘) สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครัฐ
๙) สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองประเมินตนเอง
ผาน Thai Save Thai (TST)
๑๐) สื่อสารสรางความรูความเขาใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม
๑๑) กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกกอนเขามาในโรงเรียน
๑๒) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกอนเปด
ภาคเรียนอยางเครงครัด
- บทบาทสถานศึกษา
๑) รณรงคการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และวัคซีนเข็มกระตุนตามความสมัครใจ
๒) พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอยางเขมขน
๓) ทบทวนและฝกซอมตามแผนเผชิญเหตุ
๔) เตรียมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกใหนักเรียน ผูปกครอง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให ครบถวนตามเกณฑการประเมิน TSC+ เชน จุดลางมือ เครื่องวัด
อุณหภูมิ หองแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ชุดตรวจ ATK เปนตน ใหพรอมใช ปลอดภัย
และครบถวน
๕) จัดเตรียมอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปนอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน เชน
Screening Zone Quarantine Zone และ Safety Zone เปนตน
๖) ควบคุม กำกับดูแลการเดินทางกรณีมีการเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route)
อยางเขมขน
๗) จัดเตรียม ตรวจสอบพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) จุดรับ - สง
นักเรียน และสิ่งของอื่น ๆ
๘) ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกันดวย 3T1V (TSC+, TST, Test ATK
and Vaccine)
- บทบาทผูปกครอง
๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน
๒) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด
๓) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง บุตรหลานและคนในครอบครัวผาน Thai Save Thai
๔) จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน
๕) จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอย ๆ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”
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๖) ดูแลสุขภาพ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานอยางสม่ำเสมอ ถามีความเสี่ยง
ควรตรวจ ATK
๗) หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
๘) กรณีบุตรหลานเดินทางมาเรียน On-Site โดยรถโรงเรียน รถตู หรือรถอื่น ๆ ใหขอ
ความรวมมือกับคนขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๓

ส่วนที่ ๓

แนวปฏิบตั ิ
สวนที่ ๓
ระหว่างเปิดภาคเรี
แนวปฏิบัติรย
ะหวน
างเปดภาคเรียน
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ในระหว า งเป ด เรี ย นสถานศึ ก ษาต อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการที ่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหครอบคลุมทุกมิติอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึง ถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน
สำคัญ เปน ๒ กรณี ดังนี้
๑. แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน ดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนตามมาตรการความปลอดภัย สถานศึกษา ใชหลัก ๓ ป ไดแก การปองกัน
ปลูกฝง และปราบปราม โดยมีรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)
มาตรการ
๑. การลวง
ละเมิดทางเพศ
การปองกัน

แนวทางการปฏิบัติ
การปองกัน
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง
๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔. จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ
การปราบปราม
๑. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ
๒. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถให
๓. แตงตั้งคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ
๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม

๒. การทะเลาะ การปองกัน
๑. จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
วิวาท
๒. ประชุมชี้แจงทำความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
๓. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน
๔. สรางเครือขายเฝาระวังในสถานศึกษาและชุมชน
๕. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. ใหความรูเรื่องการอยูรวมกันในสังคม และผลกระทบที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม
๓. จัดเวทีกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๔

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก

๓. การกลั่น
แกลงรังแก

การปองกัน
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงทั้งกลุมผูกระทำและผูถูกกระทำ
๒. จัดทำระเบียบขอตกลงรวมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔. จัดระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
การปลูกฝง
๑. ใหความรูความเขาใจหลักในการอยูรวมกันในสังคม
๒. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทำรวมกันอยางตอเนือ่ ง
๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุ ทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน
๒. ดำเนินการเอาโทษตามระเบียบขอตกลง โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนัก
๓. ติดตาม เยี่ยมเยือน ใหกำลังใจผูถูกกระทำ และสรางความเขาใจกับผูกระทำ

๔. การชุมนุม
ประทวงและ
การจลาจล

การปองกัน
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
๔. จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหนาที่พลเมือง
๒. สรางองคความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมประทวงและ
การจลาจล
๓. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนอยางสม่ำเสมอ
๔. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาส ที่เหมาะสม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๕

มาตรการ
๕. การกอ
วินาศกรรม

แนวทางการปฏิบัติ

การปองกัน
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
๔. จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษา และชุมชน
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการกอวินาศกรรม
๒. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม
๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก
๖. การระเบิด การปองกัน
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. สำรวจขอมูลแหลงที่มาของวัตถุประกอบระเบิด
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชระเบิด
๒. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม
๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก
๗. สารเคมีและ การปองกัน
วัตถุอันตราย
๑. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีและวัตถุอันตราย
๒. จัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมิดชิด
๓. สรางเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๖

มาตรการ

๘. การลอลวง
ลักพาตัว

แนวทางการปฏิบัติ
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต
๓. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานที่จริงในพื้นที่
การปราบปราม
๑. ติดตอประสานงานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา
๒. ดำเนินการตามมาตรการและขอตกลงที่กำหนดรวมกัน
การปลูกฝง
๑. การจัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน
๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือ
ไดทันเหตุการณ
๒. แตงตั้งคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ
๓. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา

๑.๒ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)
มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ภัยธรรมชาติ การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการเผชิญปญหาภัยธรรมชาติ
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและแกปญหา
๓. ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยาและฟนฟูจิตใจ
๒. ภัยจาก
การปองกัน
อาคารเรียน
๑. สำรวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสราง
สิ่งกอสราง
๒. ติดปายสัญลักษณในอาคาร หรือพื้นที่ที่ไมแข็งแรงและมีความเสี่ยง
๓. ประชาสัมพันธใหนักเรียนหลีกเลี่ยงการเขาพื้นที่เสี่ยงอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงหลักการสรางความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
๒. ฝกทักษะการสังเกตและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และสิ่งกอสราง

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๗

มาตรการ

๓. ภัยจาก
ยานพาหนะ

๔. ภัยจากการ
จัดกิจกรรม

๕. ภัยจาก
เครื่องมือ
อุปกรณ

แนวทางการปฏิบัติ

การปราบปราม
๑. สรางเครือขายการมีสวนรวมและดำเนินการชวยเหลือและแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ
๒. ประสานงานหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหความชวยเหลือ
การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลยานพาหนะในสถานศึกษา
๒. จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาสำหรับยานพาหนะประเภทตาง ๆ และสำหรับการเดินเทา
๓. จัดทำแผนใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากยานพาหนะ
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการชวยเหลือ
๕. สงเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการใชรถใชถนนและเครื่องหมายจราจร
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถให
ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือ
และแกปญหา
๓. ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา
และฟนฟูจิตใจ
การปองกัน
๑. แตงตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
๒. จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเสี่ยง
๓. เสนอแนะแนวทางในการปองกันความเสี่ยงในกิจกรรมตาง ๆ
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหปลอดภัย
๒. ฝกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อประสบภัยจาก
การปฏิบัติกิจกรรม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและ แกปญหา
๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
การปองกัน
๑. แตงตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
๒. จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเสี่ยง
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๘

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ
๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อประสบภัยจาก
การปฏิบัติกิจกรรม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและ แกปญหา
๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลเครื่องมือ อุปกรณ จัดแยกสวนที่ชำรุดและสวนที่ใชงานได
๒. จัดทำคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณใหปลอดภัย
๓. ดำเนินการซอมแซม บำรุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ
ใหเปนระบบ
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ หลักการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ใหปลอดภัย
๒. ฝกทักษะการใช การบำรุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ
๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในคุณคาของเครื่องมือ อุปกรณ
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถให
ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ประสานเครือขายความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือ
๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)
มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. การถูกปลอย การปองกัน
ปละ ละเลย
๑. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
ทอดทิ้ง
๒. จัดระบบการติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมนักเรียน และ
ผูใกลชิด
๓. จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน
๓. ฝกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความชวยเหลือ
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถให ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๒๙

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ
๒. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย
๓. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ
๒. การคุกคาม การปองกัน
ทางเพศ
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่เปนจุดเสี่ยง
๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
๔. จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบดาน
๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ
การปราบปราม
๑. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ
๒. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถให
ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๓. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย
๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม
๕. สรางขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยือนอยางสม่ำเสมอ
๓. การไมไดรับ การปองกัน
ความเปนธรรม ๑. สำรวจขอมูลนักเรียนรายคน
จากสังคม
๒. วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ ความขาดแคลน ของนักเรียนรายคน
๓. จัดทำแผนใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน
๔. สรางเครือขายการมีสวนรวม เพื่อประสานความชวยเหลือ
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคม
๒. บริการใหคำปรึกษาสำหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในความเสมอภาค เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน การ
ปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๒. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา
๓. ติดตามเยี่ยมเยือนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๓๐

๑.๔ ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)
มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ภาวะจิตเวช การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. ติดตอประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประเมินภาวะจิต
๓. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน
๔. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนักเรียน
๒. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถ
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
๒. ติดเกม
การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. สำรวจขอมูลพื้นที่แหลงใหบริการรานเกม
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๔. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการติดเกม
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ
๓. ยาเสพติด
การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๓๑

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

การปลูกฝง
๑. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๓. สรางความรูความเขาใจถึงโทษ-ภัย และผลกระทบของการติดยาเสพติด
๔. จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดในวันสำคัญตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ
๕. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๖. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
๔. โรคระบาด การปองกัน
ในมนุษย
๑. สำรวจขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกลชิด
๒. จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในมนุษย
๓. บริการวัสดุ - อุปกรณ ในการปองกันโรคระบาดในมนุษย
๔. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลดานสุขภาพอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก โรคระบาดในมนุษย
๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
๕. ภัยไซเบอร การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลการใชงานระบบไซเบอรของนักเรียนรายคน
๒. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๓. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบ ไซเบอรโดยขาดวิจารณญาณ
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิด-วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๓. จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๓๒

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ
๖. การพนัน
การปองกัน
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง
๒. สำรวจพื้นที่ที่เปนแหลงการพนัน
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน
๔. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๕. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการพนัน
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๓. จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ
๗. มลภาวะเปน การปองกัน
พิษ
๑. สำรวจขอมูลพื้นที่ที่เกิดมลภาวะเปนพิษในสถานศึกษาและชุมชน
๒. จัดทำปายสัญลักษณแสดงพื้นที่มลภาวะเปนพิษ
๓. จัดทำแผนในการแกปญหามลภาวะเปนพิษรวมกัน
๔. กำหนดขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเปนพิษ
๒. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการแกปญหาและการลดมลภาวะเปนพิษ
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการลดมลพิษรวมกับชุมชน
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ
๘. โรคระบาด การปองกัน
ในสัตว
๑. สำรวจขอมูลสัตวเลี้ยงของนักเรียนรายคน
๒. จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในสัตว
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มาตรการ

๙. ภาวะทุพ
โภชนาการ
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๓. บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในสัตว
๔. สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๔. จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลสัตวเลี้ยงอยางตอเนื่อง
การปลูกฝง
๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก โรคระบาดในสัตว
๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
การปราบปราม
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา
๓. ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
การปองกัน
๑. การสำรวจและจัดกลุมนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ
๒. เสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ ผูมีสวนเกี่ยวของ
๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธใหความรูดานโภชนาการแกผูปกครอง
๔. จัดทำฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนา ในการลดภาวะทุพโภชนาการ
๕. จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ
๖. การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวางที่ถูกตองตาม หลักโภชนาการ
การปลูกฝง
๑. จัดกิจกรรมใหความรูดานโภชนาการแกนักเรียน
๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และวิธีการรักษาสุขภาพใหกับนักเรียน
๓. การบูรณาการความรูดานโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน
การปราบปราม
๑. การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ
๒. แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ
๓. แตงตั้งคณะทำงานกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ
๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม
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๒. แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)
๒.๑ กรณีเปดเรียนไดตามปกติ (On-Site) สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
มาตรการ
๖ หลัก

๖ เสริม

แนวทางการปฏิบัติ

๖ มาตรการหลัก
๑. เวนระยะหาง (Distancing) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย
๑ - ๒ เมตร
๒. สวมหนากาก (Mask Wearing) สวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา
๓. ลางมือ (Hand washing) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใชเจล
แอลกอฮอล
๔. คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคนกอนเขา
สถานศึกษา
๕. ลดการแออัด (Reducing) ลดการเขาไปในพื้นที่เสี่ยง กลุมคนจำนวนมาก
๖. ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสรวม อาทิ ที่จับ
ประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุมกดลิฟต
๖ มาตรการเสริม
๑. ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
๒. ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองรับประทาน
อาหารรวมกัน ลดสัมผัสรวมกับผูอื่น
๓. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ กรณีอาหารเก็บ
เกิน ๒ ชม. ควรนำมาอุนใหรอนทั่วถึง กอนกินอีกครั้ง
๔. ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบี ย นตามที ่ ร ั ฐ กำหนดด ว ย APP ไทยชนะ หรื อ
ลงทะเบียนบันทึกการเขา - ออกอยางชัดเจน
๕. สำรวจ ตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยง เพื่อเขาสูกระบวนการคัดกรอง
๖. กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง ๑๐ วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดโรค
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มาตรการ
๗ เขมงวด

แนวทางการปฏิบัติ

๗ มาตรการเขมงวด
๑. สถานศึกษาผานการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม การประเมิน ผลผาน
MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
๒. ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำ กิจกรรมขามกลุม
และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวาง
นักเรียนในหองไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด
๓. จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาตาม
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลง
อาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูก
สุขลักษณะและตองมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค
๔. จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไ ดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่ง แวดลอมในการ
ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๕. จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว
รวมถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตน กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด 19 หรือผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก โดยมีการซักซอม
อยางเครงครัด โดยมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นที่ที่ดูแลอยางใกลชิด
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน
โดยหลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป - กลับ
โรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ - สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗. ให จ ั ด ให ม ี School Pass สำหรั บ นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาซึ่ ง
ประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรอง
หาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดั บพื้น ที่ และประวัติการรับวั คซีน ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการ
แนวปฏิบัติดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอมใน
การปองกันโรค
โควิด 19 ใน
สถานศึกษา

การใชอาคาร
สถานที่ของ
สถานศึกษาเพื่อ
การสอบ การ
ฝกอบรม หรือ
ทำกิจกรรมใด ๆ
ที่มีผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน
มาก

แนวทางการปฏิบัติ

๑. การระบายอากาศภายในอาคาร
- เปดประตูหนาตางระบายอากาศกอนและหลัง การใชง าน อยางนอย ๑๕ นาที ควรมี
หนาตางหรือ ชองลม อยางนอย ๒ ดานของหอง ใหอากาศภายนอกถายเทเขาสูภายในอาคาร
- กรณีใชเครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารกอนและหลังการใชงานทุก ๒ ชั่วโมง
เปนเวลา ๑๐ นาที หรือเปดประตูหนาตางระบายอากาศชวงพัก เที่ยงหรือชวงที่ไมมีการเรียน
การสอน กำหนดเวลาเปด - ปดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสม่ำเสมอ
๒. การทำความสะอาด - ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของดวยผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด
ลางมือดวยสบูและน้ำ - ทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณสัมผัสรวม เชน
หองน้ำ หองสวม ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตชไฟ ปุมกดลิฟท จุดน้ำดื่ม เปนตน
ดวยแอลกอฮอล ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆาเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เชน พื้นกระเบื้อง
เซรามิค สแตนเลส ดวยน้ำยาฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.๑% นาน ๕ - ๑๐ นาที
อยางนอยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผูใชงาน
จำนวนมาก
๓. คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
- ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไมมีสิ่งเจือปน
- ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน (ไมใชแกวน้ำดื่มรวมกัน
เด็ดขาด)
- ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียดวยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑)
ทุก ๖ เดือน
๔. การจัดการขยะ
- มีถังขยะแบบมีฝาปดสำหรับรองรับสิ่งของที่ไมใชแลวประจำหองเรียน อาคารเรียน หรือ
บริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก - ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce
Reuse Recycle)
- กรณีขยะเกิดจากผูสัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหนากากอนามัยที่ใชแลวนำใสในถุง กอน
ทิ้งใหราดดวยแอลกอฮอล ๗๐% หรือ น้ำยาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงใหแนน ซอนดวย
ถุงอีก ๑ ชั้น ปดปากถุงใหสนิท และฉีดพนบริเวณปากถุงดวยสารฆาเชื้อแลวทิ้งในขยะทั่วไป
ในการพิจารณาอนุญาตใหใชอาคารสถานที่เพื่อการสอบ การฝกอบรม หรือการทำ
กิ จ กรรมโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา หรื อ ผู  ข ออนุ ญ าตต อ งจั ด ทำมาตรการเพื ่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดซึ่งจะพิจารณา
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด จะพิจารณารวมกับผูแทนกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของ โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. แนวปฏิบัติดานสาธารณสุข
๑.๑ กำหนดจุดคัดกรองชองทางเขาออก หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไปแจง งดใหเขาร ว ม
กิจกรรม และแนะนำไปพบแพทย และอาจมีหองแยกผูที่มีอาการออกจากพื้นที่
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

๓๗

มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ
๑.๒ ผู  เ ข า ร ว มกิ จ กรรม และผู  ม าติ ด ต อ ต อ งสวมหน า กากผ า หรื อ หน า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่เขารวมกิจกรรม
๑.๓ จัดใหมีเจลแอลกอฮอล หรือ จุดลางมือ สำหรับทำความสะอาดมือไวบริการ บริเวณตาง
ๆ อยางเพียงพอ เชน บริเวณหนาหองประชุม ทางเขาออก หนาลิฟต จุดประชาสัมพันธ และ
พื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่น ๆ เปนตน
๑.๔ จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณที่ใชรวมกัน เชน จัดอาหารวางแบบ
กลอง (Box Set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu)
๑.๕ กรณีที่มีการจัดใหมีรถรับสงผูเขารวมกิจกรรม ใหเวนระยะหาง ๑ ที่นั่งทำความสะอาด
รถรับสงทุกรอบหลังใหบริการ
๑.๖ กำกับใหนักเรียนนั่งโดยมีการเวนระยะหางระหวางที่นั่ง และทางเดิน อยางนอย ๑
เมตร
๑.๗ จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปด เก็บรวบรวมขยะ เพื่อสงไปกำจัดอยางถูกตอง และการจัดการ
ขยะที่ดี
๑.๘ จัดใหมีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้ง
ในอาคารและหองสวม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ
๑.๙ ใหทำความสะอาดและฆาเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเนนบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใชงาน
รวมกัน บอย ๆ ดวยน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว หรือแอลกอฮอล ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด ๐.๕% เช็ดทำความสะอาดและฆาเชื้ออยางนอยวันละ ๒ ครั้ง ทำความสะอาดหองสวม
ทุก ๒ ชั่วโมงและอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะ เวลาที่มีผูใชงานจำนวนมาก
๑.๑๐ มีมาตรการติดตามขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม เชน การใชแอปพลิเคชัน หรือใช
มาตรการควบคุมการเขาออกดวยการบันทึกขอมูล
๑.๑๑ มีการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม
๑.๑๑.๑ จัดใหมีจุดบริการน้ำดื่ม ๑ จุด หรือหัวกอกตอผูบริโภค ๗๕ คน
๑.๑๑.๒ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช
๑.๑๑.๓ ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และใชแกวน้ำสวนตัว
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูจัดกิจกรรม
๒.๑ ควบคุมจำนวนผูเขารวมกิจกรรม ไมใหแออัด โดยคิดหลักเกณฑจำนวนคนตอพื้นที่จัด
งาน ไมนอยกวา ๔ ตารางเมตรตอคน พิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินใหมีสัดสวนมากขึ้น
๒.๒ จำกัดจำนวนผูเขารวมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนใหเพียงพอสำหรับผูเขารวม
กิจกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใชระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชการสแกน
QR Code ในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม
๒.๓ ประชาสัมพันธมาตรการ คำแนะนำในการปองกันการแพรระบาดใหแกผูเขารวม
กิจกรรมทราบ
๒.๓ ประชาสัมพันธมาตรการ คำแนะนำในการปองกันการแพรระบาดใหแก ผู เ ขา ร ว ม
กิจกรรมทราบ
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มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูเขารวมกิจกรรม
๓.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเขา
รวมกิจกรรมและพบแพทยทันที
๓.๒ สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ - ๒ เมตร
งดการรวมกลุม และลดการพูดคุยเสียงดัง
๓.๓ ลางมือดวยสบู หรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ กอนและหลังใชบริการ หรือหลังจากสัมผัส
จุดสัมผัสรวมหรือสิ่งของ เครื่องใช เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ำทันที
๓.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวน
บุคคลอยางเขมขน ไดแก ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๒.๒ กรณีโรงเรียนไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ
การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ง สถานศึกษาไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ เพื่อใหผูเรียนไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตามความพรอมของสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑.๑ การเรียนผานโทรทัศน (On Air) คือการเรียนรูที่ใชสื่อวีดีทัศนการเรียนการสอนของมู ลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และใช
สื่อวิดิทัศนการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
๒.๑.๒ การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) การจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตและ แอป
พลิเคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี ้ สำหรับครูและนักเรียนที่มี ความพรอ มทางด านอุ ปกรณ เชน
คอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพท และมีการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต
๒.๑.๓ การเรียนผานหนัง สือ เอกสารและใบงาน (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่
นักเรียน มีทรัพยากรไมพรอมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบขางตน โดยสถานศึกษาจัดทำแบบฝกหัด
หรือใหการบานไปทำที่บาน อาจใชรวมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของทองถิ่น
๒.๑.๔ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ (ON Demand) คื อ การเรี ย นรู  ผ  า นทางเว็ บ ไซต DLTV
(www.dltv.ac.th) หรือ ชอง YouTube (DLTV Channel ๑ - ๑๕) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมารทโฟน
หรือแท็บเล็ต
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สรุปแผนผังแนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน

แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน

สถานศึกษาตองปฏิบัติ
๑. ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริมและ
๗ มาตรการเขมงวด
๒. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในการ
ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
๓. การใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อ
การสอบ การฝกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ
่

กรณีโรงเรียนไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ

สถานศึกษาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมตามความ
พรอม
๑. การเรียนผานโทรทัศน (On-Air)
๒. การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online)
๓. การเรียนผานหนังสือ เอกสาร ใบงาน (OnHand)
๔. การจัดการเรียนการสอนแบบ (On-Demand)
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๔๐

ส่วนที่ ๔

แผนเผชิญเหตุ

สวนที่ ๔
แผนเผชิญเหตุ

๑. แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกัน ภัย ๔ กลุมภัย ตามหลัก ๓ ป

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกัน ภัย ๔ กลุมภัย ตามหลัก ๓ ป
ของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)
ขอบขายความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน
ครู
สถานศึกษา
๑. ภัยที่เกิดจากการ - ใชสติ ควบคุมอารมณ - แยกกักตัวผูเสียหาย /
ใชความรุนแรงของ - แจงครูประจำชั้น/ครู ผูประสบภัย
มนุษย (Violence) ที่ปรึกษา หรือครูใน
- ครูใชระบบดูแล
๑.๑ การลวงละเมิด โรงเรียน
ชวยเหลือนักเรียนพรอม
ทางเพศ
- นำเสนอขอมูลที่
รวบรวมขอมูลเหตุการณ
๑.๒ การทะเลาะ
เกิดขึ้นจริง
ที่เกิดขึ้นจริงตาม
วิวาท
สถานการณ
๑.๓ การกลั่นแกลง
- รายงานเหตุการณตอ
รังแก
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
๑.๔ การชุมนุม
ตนสังกัด และแจง
ประทวงและการ
ผูปกครอง
จลาจล
๑.๕ การกอ
วินาศกรรม
๑.๖ การระเบิด
๑.๗ สารเคมีและ
วัตถุอันตราย
๑.๘ การลอลวง
ลักพาตัว
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สถานศึกษา
- ตรวจสอบขอเท็จจริงจากระบบ
เตือนภัย เชน กลองวงจรปด
- มีบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณที่พรอมรับสถานการณ
และมีจุดรวมพล
- คณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว
(Roving Team) เขาระงับเหตุให
ทันเหตุการณ
- เครือขายการมีสวนรวมใหความ
ชวยเหลือไดทันเหตุการณ เชน
สถานพยาบาลหรือหนวยกูภัย
- สงตอผูประสบเหตุเพื่อใหไดรับ
การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพให
ไดรับการชวยเหลือ รักษา ฟนฟู
เยียวยาเบื้องตน
- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ
โดยทบทวน
มาตรการ ๓ ป

๔๑

๒. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)
ขอบขายความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน
สถานศึกษา
- ใชสติ ควบคุม
๒. ภัยที่เกิดจาก
อารมณ
อุบัติเหตุ
- แจงครูประจำชั้น/
(Accident)
๒.๑ ภัยธรรมชาติ ครูที่ปรึกษา หรือครู
๒.๒ ภัยจากอาคาร ในโรงเรียน
- นำเสนอขอมูลที่
เรียน สิ่งกอสราง
เกิดขึ้นจริง
๒.๓ ภัยจาก
ยานพาหนะ
๒.๔ ภัยจากการ
จัดกิจกรรม
๒.๕ ภัยจาก
เครื่องมือ
อุปกรณ

ครู

สถานศึกษา

- ครูนำนักเรียนออกจาก
พื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดรวม
พลหรือสถานที่
ปลอดภัยอื่น
- ครูดูแลนักเรียนทั้งดาน
รางกายและจิตใจเปนการ
เบื้องตน เชน ปฐม
พยาบาลเบื้องตน ให
กำลังใจ
- ครูรวบรวมขอมูล
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ตามสถานการณ
- รายงานเหตุการณตอ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
ตนสังกัด และแจง
ผูปกครอง

- ตรวจสอบขอเท็จจริงจากระบบ
เตือนภัย เชน กลองวงจรปด
- มีบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณที่พรอมรับสถานการณ
พรอมมีจุดรวมพล
- คณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว
(Roving Team) เขาระงับเหตุให
ทันเหตุการณ
- เครือขายการมีสวนรวมใหความ
ชวยเหลือไดทันเหตุการณ เชน
สถานพยาบาลหรือหนวยกูภัย
- สงตอผูประสบเหตุเพื่อใหไดรับ
การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพให
ไดรับการชวยเหลือ รักษา ฟนฟู
เยียวยาเบื้องตน
- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ
โดยทบทวน
มาตรการ ๓ ป
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๓. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)
ขอบขายความ
นักเรียน
ปลอดภัยของ
สถานศึกษา
๓. ภัยที่เกิดจากการ - ใชสติ ควบคุม
อารมณ
ถูกละเมิดสิทธิ์
- แจงครูประจำชั้น/
(Right)
๓.๑ การถูกปลอย ครูที่ปรึกษา หรือครู
ปละ ละเลย ทอดทิ้ง ในโรงเรียน
๓.๒ การคุกคามทาง - นำเสนอขอมูลที่
เกิดขึ้นจริง
เพศ
๓.๓ การไมไดรับ
ความเปนธรรมจาก
สังคม

ครู

สถานศึกษา

- แยกตัวผูเสียหาย /
ผูประสบภัยออกมาเพื่อ
หาขอเท็จจริง สาเหตุ
ของปญหา
- ครูดูแลนักเรียนทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ
เปนการเบื้องตน เชน
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
ใหกำลังใจ
- ครูรวบรวมขอมูล
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ตามสถานการณ
- รายงานเหตุการณตอ
ผูบังคับบัญชา
หนวยงานตนสังกัด
และแจงผูปกครอง

- คณะกรรมการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับ
สถานศึกษาพรอมชวยเหลือ
เยียวยา ฟนฟูและให
คำปรึกษา โดยการมีสวนรวม
ของเครือขายตาง ๆ
- คณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว
(Roving Team) เขาระงับเหตุ
ใหทันเหตุการณ
- หนวยงานที่รับผิดชอบในพื้น
ที่ตั้งของสถานศึกษาใหการ
ชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู จิตใจ
อยางรวดเร็วทันทวงที
- สรางขวัญกำลังใจ โดยการ
ติดตามเยี่ยมเยือนอยาง
สม่ำเสมอ
- คณะกรรมการดำเนินการ
ดานกฎหมาย ใหผูประสบเหตุ
ไดรับความเปนธรรม
- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัย
ซ้ำโดยทบทวน
มาตรการ ๓ ป
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๔. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)
ขอบขายความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน
ครู
สถานศึกษา
สถานศึกษา
- แยกตัวผูเสียหาย / - คณะกรรมการระบบดูแล
- ใชสติ ควบคุม
๔. ภัยที่เกิดจาก
ชวยเหลือนักเรียนระดับ
ผูประสบภัยออกมา
ผลกระทบทางสุข อารมณ
สถานศึกษาพรอม ชวยเหลือ
ภาวะทางกายและ - แจงครูประจำชั้น/ เพื่อหาขอเท็จจริง
เยียวยา ฟนฟูและใหคำปรึกษา
ครูที่ปรึกษา หรือครู สาเหตุของปญหา
จิตใจ
- ครูดูแลนักเรียนทั้ง โดยการมีสวนรวมของเครือขาย
(Unhealthiness) ในโรงเรียน
ดานรางกายและจิตใจ ตางๆ
- นำเสนอขอมูลที่
๔.๑ ภาวะจิตเวช
เปนการเบื้องตน เชน - คณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว
เกิดขึ้นจริง
๔.๒ ติดเกม
ปฐมพยาบาลเบื้องตน (Roving Team) เขาระงับเหตุทัน
๔.๓ ยาเสพติด
เหตุการณ
ใหกำลังใจ เปนตน
๔.๔ โรคระบาดใน
- หนวยงานในพื้นที่ตั้งของ
- ครูรวบรวมขอมูล
มนุษย
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง สถานศึกษาใหการชวยเหลือ
๔.๕ ภัยไซเบอร
เยียวยา ฟนฟู จิตใจอยางรวดเร็ว
ตามสถานการณ
๔.๖ การพนัน
- รายงานเหตุการณ ทันทวงที
๔.๗ มลภาวะเปน
- เครือขายการมีสวนรวมใหความ
ตอผูบังคับบัญชา
พิษ
ชวยเหลือใหทันเหตุการณ
หนวยงานตนสังกัด
๔.๘ โรคระบาดใน
- สรางขวัญกำลังใจ โดยการ
และแจงผูปกครอง
สัตว
ติดตามเยี่ยมเยือนอยางสม่ำเสมอ
๔.๙ ภาวะทุพ
- คณะกรรมการดำเนินการดาน
โภชนาการ
กฎหมาย
ใหผูประสบเหตุไดรับความเปน
ธรรม
- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ
โดยทบทวน
มาตรการ ๓ ป
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๔๔

๒. แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทำแผนเผชิญเหตุตามการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา ดังนี้
ระดับการแพรระบาด
ชุมชน
สถานศึกษา
ไมมีผูติดเชื้อ
ไมพบผูติด
เชื้อยืนยัน

มีผูติดเชื้อ
ประปราย
(๑ - ๕ ราย)

ไมพบผูติด
เชื้อยืนยัน

พบผูติดเชื้อ
ยืนยัน
ในหองเรียน
๑ รายขึ้นไป

มาตรการปองกัน
ครูและนักเรียน
สถานศึกษา
๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA
๑. เปดเรียน On-Site
๒. ประเมิน TST เปนประจำ
๒. ปฏิบัติตาม TSC Plus
๓. เนนเฝาระวังสังเกตอาการกลุม
เปราะบาง
กรณีโรงเรียนประจำ,เด็กพิเศษ
และกลุมเสี่ยง
๑. เปดเรียน On-Site ปฏิบัติตาม
๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA
มาตรการ TSC Plus
๒. ประเมิน TST เปนประจำ
๓. กรณีเปนผูมีความเสี่ยง เชน อาศัย ๒. ติดตามรายงานผลประเมิน
ในพื้นที่ที่มีผูติดเชื้อควรสุมตรวจหาเชื้อ TST
เปนระยะ ตามสถานการณ
๓. เฝาระวังตรวจคัดกรอง กลุม
เปราะบางกรณีโรงเรียนประจำเด็ก
พิเศษ และกลุมเสี่ยงอยางเขมงวด
๑. ปฏิบัติเขม ๖ มาตรการหลัก
๑. หองเรียนที่พบผูติดเชื้อปดเรียน
(DMHT-RC)
เปนเวลา ๓ วันเพื่อทำความ
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
สะอาด
๒. ประเมิน TST ทุกคนในหองเรียน ๒. หองเรียนอื่น ๆ เปด
และผูสัมผัส
On-Site ตามปกติ งดกิจกรรมที่มี
ใกลชิดทุกวัน รายงานผล
การรวมกลุมกัน โดยเฉพาะ
๓. กรณีเสี่ยงสูง (High Risk contact) ระหวางหองเรียน
งดเรียน On-site กักตัวที่บาน ๑๐ วัน ๓. ปฏิบัติเขมตามมาตรการ TSC
ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง
Plus
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(ตอ)
ระดับการแพรระบาด
มาตรการปองกัน
ชุมชน
สถานศึกษา
ครูและนักเรียน
สถานศึกษา
พบผูติดเชื้อยืนยัน ๔. กรณีเปนผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ(Low
๔. เปดประตูหนาตางหองเรียนให
Risk contact)
ในหองเรียน ๑
อากาศถายเทสะดวกตลอดเวลาการใช
มาเรียน On-Site สังเกตอาการของ งาน กรณีใชเครื่องปรับอากาศ เปด
รายขึ้นไป
ตนเอง
ประตูหนาตางระบายอากาศชวงเวลา
พักเที่ยงหรือชวงเวลาไมมีเรียน
มีผูติดเชื้อ
พบผูติดเชื้อยืนยัน ๑. ประเมิน TST ทุกคนในหองเรียน ๑. หองเรียนหลายหองที่พบผูติดเชื้อให
และผูสัมผัส
ประปราย
มากกวา ๑
ปดเรียน
ใกลชิดทุกวัน รายงานผล
(๑ - ๕ ราย)
หองเรียน
เปนเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด งด
ขึ้นไป
๒. กรณีเสี่ยงสูง สงตรวจคัดกรองหา กิจกรรมที่มีการรวมกลุมกันทุกกิจกรรม
เชื้อดวย RT-PCR พบผลบวก ถามี
หรือปดเรียนตามอำนาจพิจารณา
อาการปวยตองสงตัวโรงพยาบาลหลัก ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/
กทม.
(Hospital) ถาไมมีอาการปวยรวม
รักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) ๒. มีหองแยกกักตัวในโรงเรียน (School
Isolation)
หรือหองแยกกักตัวในโรงเรียน
รองรับผูติดเชื้อในโรงเรียน (กรณี
(School Isolation) เพื่อสังเกต
โรงเรียนประจำ)
อาการ
๓. ปฏิบัติเขมตาม ๖ มาตรการหลัก ๓. ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง
สรางภูมิคุมกันดวย 3T1V (TSCPlus,
(DMHT-RC)
TST, Test, Vaccine)
๔. กรณีใชเครื่องปรับอากาศให
ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง
๑. ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับ ๑. พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดย
พิจารณาใช
มีผูติดเชื้อเปน
แนวทางรวมกับ ปองกัน
กลุมกอน
ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อยางเขมขน
Universal Prevention (UP) ทั้งที่ กรณีไมมีความเชื่อมโยงกับ cluster ใน
กรณีพบการติด
(Cluster) ใน
เชื้อในโรงเรียน
ชุมชน
บานและโรงเรียน หลีกเลี่ยงการไปที่ ชุมชน อาจไม
ขุมชน
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(ตอ)
ระดับการแพรระบาด
ชุมชน
สถานศึกษา
พิจารณาใช
มีผูติดเชื้อเปน
แนวทาง
กลุมกอน
รวมกับกรณี
(Cluster) ใน
พบการติดเชื้อ
ชุมชน
ในโรงเรียน

มาตรการปองกัน

ครูและนักเรียน
๒. ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
สำหรับครู/นักเรียน
อยางเขมขน ตามระดับการ
แพรระบาดในสถานศึกษา
อาทิ ไมพบผูติดเชื้อยืนยัน หรือ
พบผูติดเชื้อยืนยัน
๑ หองเรียน หรือพบผูติดเชื้อ
ยืนยันมากกวา ๑ หองเรียน
๑. ปฏิบัติเขมตามมาตรการ
พิจารณาใช
มีการระบาด
ยกระดับปองกัน Universal
แพรกระจายเปน แนวทาง
วงกวางในชุมชน รวมกับกรณี Prevention (UP) อยาง
พบการติดเชื้อ เครงครัด
๒. ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
ในโรงเรียน
สำหรับครู/นักเรียน
อยางเครงครัด ตามระดับการ
แพรระบาดในสถานศึกษา
อาทิ ไมพบผูติดเชื้อยืนยัน หรือ
พบผูติดเชื้อยืนยัน ๑ หองเรียน
หรือพบผูติดเชื้อยืนยันมากกวา
๑ หองเรียน

สถานศึกษา
ตองปดเรียน หรือจัดการเรียนตามการ
พิจารณาของคณะกรมการควบคุม
โรคติดตอจังหวัด/กทม.
๒. พิจารณาปดเรียนโดยคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตอจังหวัด/กทม.
ตามขอมูลหลักฐานและ
ความจำเปน

๑. พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดย
ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอยาง
เครงครัด
๒. พิจารณาปดเรียนโดยคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตอจังหวัด/กทม.ตาม
ขอมูลหลักฐานและความจำเปน
๓. กรณีโรงเรียนประจำใหปฏิบัติเขม
ตามมาตรการ Sandbox : Safety
Zone in School เตรียมพรอมเปด
เรียน
๔. กรณีโรงเรียนไป - กลับ ปฏิบัติตาม
๗ มาตรการเขม เตรียมพรอมเปดเรียน
เนน Small Bubble and Seal Route
๕. สุมตรวจคัดกรองเชื้อเปนระยะ
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ส่วนที่ ๕

บทบาทของบุคลากรและ

สวนที่ ๕
บทบาทของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อใหสถานศึกษามีแนวทางดำเนินงานดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติ ดเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดบทบาทของบุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ประชุม ชี้แจง วางแผนแนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึ กษา
๒๕๖๕ ใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาลงสูการปฏิบัติ
๑.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และเปนที่ปรึกษาใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ จัดตั้งระบบสารสนเทศขอมูลความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕
๑.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม และใหกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใน
การเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕
๑.๕ รายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. บทบาทของคณะกรรมการกลุมพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ (Cluster)
๒.๑ รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด นำนโยบายการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ลงสู
การปฏิบัติ
๒.๒ เปนที่ปรึกษาใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
๒.๓ จัดทำขอมูลสารสนเทศการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ใน
ภาพรวมของกลุมพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ (Cluster)
๒.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม และใหกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
การเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕
๒.๕ รายงานผลการดำเนิน การภาพรวมของกลุมพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ
(Cluster) ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑ ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใหโรงเรียนในสังกัด ดานความปลอดภัย ๔ กลุม
ภั ย และความปลอดภั ยภายใตส ถานการณ การแพร ระบาดของโรคติ ดเชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
๓.๒ ประสานงานองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาในการชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน
๓.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดดานการบริหารโรงเรียนดานความปลอดภัย ๔
กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓.๔ รายงานผลการดำเนินการตอหนวยงานตนสังกัดใหทราบความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ
๓.๕ ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียน ทั้งแบบปกติและแบบทางไกล
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๔. บทบาทของสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแตการวางแผน การกำหนดนโยบาย
สถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียน การสอน การ
กำกับ ติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหา การประเมินสถานการณ
การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียน ใหการตรวจสอบสถานการณดานความ
ปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ควรมีดังนี้
๔.๑ จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูปกครอง นักเรียน
ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นที่ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๔.๒ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔.๓ แต ง ตั ้ ง คณะทำงานดำเนิ น การควบคุ มดูแ ลและปอ งกัน ด า นความปลอดภัย ในสถานศึกษา
ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น ชุมชน และผูเกี่ยวของ
๔.๔ ประเมินความพรอมดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔.๕ ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา
๔.๖ จัดใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธแนวดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนว
ปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผานชองทาง
สื่อที่เหมาะสม และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
๔.๗ จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนทางไกล สื่อ
ออนไลน การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห
๔.๘ มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรไดรับ กรณีพบอยู
ในกลุมเสี่ยงหรืออยูในชวงกักตัว
๔.๙ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปองกัน การแพร
ระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง
๔.๑๐ เยี่ยมบาน สรางขวัญกำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนแบบปกติ และที่ไมสามารถมาเรียน
แบบปกติได
๕. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีหนาที่สำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนดานความปลอดภัย
๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีดังนี้
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๕.๑ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภูมิทัศนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ โรงอาหาร สนามเด็ก
เลน และบริเวณตาง ๆ ในโรงเรียน ใหมีความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๕.๒ จั ด ทำแหล ง เรี ย นรู  เ พื ่ อ เสริ ม สร า งความปลอดภั ย ๔ กลุ  ม ภั ย และความปลอดภั ย ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานศึกษาที่หลากหลาย
๕.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการ เนื้อหาความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัย
๕.๔ กำหนดรูปแบบการสื่อสาร สรางความรูความเขาใจ ใหคำแนะนำในการปองกันตนเองและ ลด
ความเสี่ยงจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยประชาสัมพันธผาน ๓ ชองทาง ประกอบดวย
๕.๔.๑ On Ground ไดแก การจัดปาย นิทรรศการ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรมรณรงคในวันสำคัญตาง ๆ
๕.๔.๒ Online ไดแก การเผยแพร ประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลนใน รูปแบบตาง ๆ
เชน Facebook, Line เปนตน
๕.๔.๓ On-Air ไดแก การประชาสัมพันธ ผานระบบเสียงตามสาย ทั้งในสถานศึกษา และ
ชุมชน
๕.๕ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
๕.๕.๑ คัดกรองนักเรียนแยกเปน ๓ กลุม ประกอบดวย กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมี
ปญหา
๕.๕.๒ เก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลดวยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เชน การเยี่ยมบาน
นักเรียน การสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน
๕.๕.๓ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดังนี้
- กลุมปกติ จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถตามปกติ
- กลุมเสี่ยง จัดกิจกรรมปองกันปญหา
- กลุมมีปญหา จัดกิจกรรมแกปญหา และระบบสงตอ
๕.๕.๔ สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๖. บทบาทของผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลที่มีสำคัญยิ่ง มีหนาที่ตองดูแลเอาใจใสนักเรียนและตนเอง ในดานความ
ปลอดภัย ๔ กลุมภัย ดานสุขอนามัยและการปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อยางเครงครัด ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญรวมกับครูเพื่อชวยนักเรียนทั้งในเรื่องการ
เรียนรู และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้
๖.๑ ติดตามขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสรางความรูความเขาใจของคำแนะนำในการปองกั น
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ตนเอง ดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผานแอปพลิเคชัน Thai
Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ สังเกตอาการปวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว
หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหรีบพาไปพบ
แพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอื่น ใหพักผอนอยูที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนใน
ครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยูในชวงกัก
ตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
๖.๓ จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน
หนากากผา ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว เปนตน
๖.๔ จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอลและกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร
หลังใชสวม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยที่ดีหลัง
เลนกับเพื่อนและเมื่อกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที
๖.๕ ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด
อาหารครบ ๕ หมูและผัก ผลไม ๕ สี และควรจัดอาหารกลอง (Box Set) ใหแกนักเรียนในชวงเชา
แทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีที่ไมไดรับประทานอาหารเชาจากที่บาน) เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ออก
กำลังกาย อยางนอย ๖๐ นาที ทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมงตอวัน
๖.๖ หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที ่เ สี่ยงภั ยตอการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเปนตองสวมหนากากผ าหรือ
หนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล
๖.๗ กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู หรือรถอื่น ๆ ผูปกครองและ
โรงเรียนตองขอความรวมมือกับคนขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอยางเครงครัด
๖.๘ กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครู
ในการดูแลจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทำกิจกรรม เปนตน
๗. บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเปนหัวใจสำคัญที่ตองไดรับความคุมครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และ
ความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางสูงสุด
ทั้งนี้ บทบาทของนักเรียน ควรมีดังนี้
๗.๑ เตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว และอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับ การ
เรียน
๗.๒ ปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
๗.๓ ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสรางความรูความเขาใจใน
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การปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงอันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
๗.๔ ประเมินความเสี่ยงของตนเองในดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน ประเมินตนเองผานแอป
พลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ และสังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนใน
ครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยูในชวงกักตัว
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
๗.๕ ขอคำปรึกษาจากครูผูสอนเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน หรือพบความผิดปกติที่อาจเสี่ยงตอ
อันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยทันที
๘. บทบาทขององคกรสนับสนุน
๘.๑ สำนักงานสาธารณสุข
๘.๑.๑ ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของ
สถานศึกษาใหสอดคลองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๘.๑.๒ สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ
วัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย เจลลางมือ ฯลฯ
๘.๑.๓ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทยใ นการบริก ารตรวจคั ด กรองความเสี ่ ยงใหแก
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘.๑.๔ จั ด ให ม ี ช  อ งทางการสื ่ อสาร การให ข  อ มู ล ข าวสารที ่ ถู ก ต อ ง เป น ป จ จุ บ ั น ใหกับ
สถานศึกษาและจัดระบบสนับสนุน เมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรพบความผิดปกติที่อาจเสี่ ยงตอ
อันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ๘.๑.๕ สำรวจ ติดตามสถานการณในพื้นที่บริการอยางตอเนื่อง กรณี พบ
ผูมีอาการเสี่ยงหรือปวยตองดำเนินการทันที และรายงานใหสถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการตาม
มาตรการตอไป
๘.๑.๖ ออกใหบริการตามที่สถานศึกษารองขอ เชน จัดเจาหนาที่ อสม.ประจำหมูบาน ตำบล
ตรวจเวรยาม บันทึกตูแดงตามจุดที่โรงเรียนกำหนด และอื่น ๆ ตามความตองการจำเปน
๘.๒ องคกรทางปกครอง
องคกรปกครอง หมายถึง หนวยงานทางปกครอง ไดแก จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน และหนวยงานทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เปนตน ควรมีบทบาทดังนี้
๘.๒.๑ ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหโรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู
ความเขาใจดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๘.๒.๒ สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคำสั่งของจังหวัดอยางเครงครัด
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๘.๒.๓ กำกับ ติดตามการดำเนินการดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัย
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตปกครอง
และมีขอมูล ทางสถิติที่อางอิงเชื่อถือได
๘.๒.๔ ใหบริการตามที่สถานศึกษารองขอตามความตองการเรงดวนและจำเปน
๘.๓ องคกรเอกชน
๘.๓.๑ สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ
วัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย เจลลางมือ ฯลฯ
๘.๓.๒ สนับสนุนงบประมาณใหแกส ถานศึ กษาในการนำไปใช บริ หารจั ดการด านความ
ปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
๘.๓.๓ อำนวยความสะดวกใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน จำเปนในการสงตัวนักเรียน ครู
และบุคลากรที่คาดวาจะไดรับเชื้อหรือเปนกลุมเสี่ยงสงหนวยงานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว
๘.๓.๔ สรางระบบการติดตอสื่อสารหนวยงานภายในจัง หวัด อำเภอ และตำบลใหมี ความ
รวดเร็ว ในการชวยเหลื อ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง ที่สถานศึกษาไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา
เตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนที่ 1 / 2565
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย พบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงผูติด
เชื้อที่เปน นักเรียนและครู พบวา เด็กอายุ 0-19 ป มีการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,674 ราย รอยละ
14.15 จากจำนวนผูติดเชื้อทุกกลุมอายุ จำนวน 18,892 ราย สวนใหญเปนกลุมไมมีอาการหรือมีอาการ
เล็กนอย (จากรายงานขอมูลผูปวยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค ,16 เมษายน 2565) ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเพื่อใหนักเรียนิแ ละ
นักศึกษาสามารถเขาถึง โอกาสทางการศึกษาไดมากสุด ไดทบทวนและพัฒนาปรับปรุง แนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาตามมาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพรอม
การเปดภาคเรียนที่ 1 / 2565 เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา เปดเรียน On site จัดใหมีการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูปรวมกัน และอยูไดกับโควิด 19 อยางปลอดภัย
ในการนี้ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการเตรียมความพรอม
มาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน
ที่ 1 / 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดังตอไปนี้
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6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
Distancing เว น ระยะหา งระหว า งบุค คลอย า งน อ ย 1.5 - 2 เมตร ตามสั ญ ลั ก ษณ ท ี ่ต ิ ด ไวตาม
ทางเดิน เทา ตามอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร ศาลาที่พักและมานั่ง หิน อ อ น
Mask wearing สวมหนากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับ
การสวมใสหนากากอนามัย โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีหนากากอนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำหน ากาก
อนามัยสูญหายหรือชำรุดสามารถรับไดที่หองพยาบาล
Hand washing ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอฮอล โรงเรียนติดตั้ง
สบูเหลวลางมือไวตามอางลางมือประจำอาคารและโรงอาหาร โดยงานอาคารสถานที่เปนผูรับผิดชอบในการ
เติมสบูลางมือ
Testing ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายดวยกลองตรวจจับอุณหภูมิดวยระบบ AI บริเวณหนาโรงเรียน
Reducing ลดการแออัด ลดการทำกิจกรรม เชน กิจกรรมประชุมระดับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด ไมเขาไปในพื้นที่เสี่ยงที่อยูในชุมชน
Cleaning ลูกจางของโรงเรียนทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวมเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ
โตะ-เกาอี้ ทั้งในหองเรียน โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตนดวยน้ำยาฆาเชื้อเวลาหลังเลิกเรียน
ทุกวัน
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
Self-care ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตนเองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สวม
หนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอฮอล
Spoon โรงเรียนประชาสัมพันธใหนักเรียนนำชอนสวนตัว มาใชรับประทานอาหารกลางวัน
Eating กินอาหารปรุงสุก ใหม รอน ครบ 5 หมูตามหลักโภชนาการ
Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะทันทีหลังจากผานจุดคัดกรองหนาโรงเรียน
Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุมเสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของ
ตนเองผานระบบ Thai Save Thai (TST)
Quarantine กักกันตัวเอง เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค
7 มาตรการเขมงวด
1. ประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ปองกันโรคโควิด-19 ประเภท สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน
MOECOVID โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง
2. ทำกิจกรรมกลุมยอย Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามหองเรียน จัดใหเวนระยะหาง
ระหวางนักเรียนในหองเรียนไมนอยกวา 1.5 เมตร
3. จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน
สุ ข าภิ บ าลอาหาร และหลั ก โภชนาการ จั ด ทำฉากกั ้ น (shield) บนโต ะ รั บ ประทานอาหารพร อมกับ ติด
สัญลักษณเวนระยะหาง
4. จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน ในการ
ปองกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
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5. จัดทำแผนเผชิญ เหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก มีการซักซอมอยางเครงครัด โดย
รวมมือกับสาธารณสุขอำเภอบางปะอินและโรงพยาบาลบางปะอินดูแลอยางใกลชิด รวมถึงการเตรียมพรอม
School Isolation
6. ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขนโดยหลีกเลี่ยงการเขา
ไปสัมผัสในพื้นที่ตางๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-สงนักเรียน รถสวน
บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ ใหปลอดภัยเนนมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน
7. School pass สำหรั บ นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรในสถานศึ กษา มี บ ั ต รเข า -ออกสถานศึกษา
ซึ่ง ประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
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แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน
เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรควิด 19
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” สพม.พระนครศรีอยุธยา
ขอ
มิติ
การปฏิบัติของโรงเรียน
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค
1. มีการจัดเวน ระยะหาง อยางนอย เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร ตาม
1-2 เมตร เชน ที่นั่งในหองเรียน ที่ สัญลักษณที่ติดไวตามทางเดินเทา ตามอาคารเรียน หองเรียน
นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ หองปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร ศาลาที่พักและมานั่งหินออน
ส ง สิ ่ ง ของ/อ าหาร พร อ ม ติ ด
สั ญ ลั ก ษณ แ สดงระยะห า งอย า ง
ชัดเจน

2.

มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากร
และผูเขามาติด ตอ ในสถานศึ ก ษา
ตองสวมหนากากผาหรือหนากาก
อนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยูใน
สถานศึกษา

3.

มีจุดลางมือดวยสบูและน้ำ หรือจัด
วางเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำ
ความสะอาดมือ อยางเพียงพอและ
ใชงานไดสะดวก

1. ครูเวรประจำวันและคณะกรรมการนักเรียน ตรวจสอบ
การสวมหนากาก (Check mask) ของนักเรียน บุคคลทุกคน
ที่เขามาในโรงเรียน
2. โรงเรียน ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับการสวมใสหนากาก
อนามัย โรงเรียนมีหนากากอนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำ
หน า กากอนามั ย สู ญ หายหรื อ ชำรุ ด สามารถรั บ ได ท ี ่ ห  อ ง
พยาบาล
1. มีจุดลางมือดวยสบูทั้งหมด 4 ในหองน้ำนักเรียน ทั้งหมด
7 หลัง และหองน้ำครู อยางเพียงพอ
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ขอ

มิติ

การปฏิบัติของโรงเรียน
2. มีจุดใหบริการเจลแอลกอฮอลบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน
อาคารฝกงาน โรงอาหาร หองประชุมและประจาหองเรียน
ทุ ก ห อ ง ห อ งสำนั ก งาน โรงอาหาร โดยมี ค รู ง านอนามั ย
ตรวจสอบปริมาณเจลแอลกอฮอลใหเพียงพอทุกวัน

4.

มี ม าตรการคั ด กรองวั ด อุ ณ หภู มิ
ใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผู
เข า มาติ ด ต อ ทุ ก คน ก อ นเข า
สถานศึกษา

5.

จัดตั้ง จุดคัดกรองบริเวณทางเขาของโรงเรียน โดยยึดหลัก
Social distancing เวนระยะหาง 1 - 2 เมตร มีวิธีการดังนี้
- นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการ วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณหนาประตูโรงเรียน
กรณี วัดอุณหภูมิรางกายได ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
มีอาการเปนปกติ ถือวาผานการคัดกรอง ใหเขาเรียนหรือ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
กรณี วัดอุณหภูมิรางกาย สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให
ปฏิบัติดังนี้
1. นั่งพักที่จุดพักคอย
2. ซักประวัติสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง
3. วัดซ้ำอีกครั้ง เวลา 10-20 นาที สังเกตอาการ
4. หากอุณหภูมิรางกายยังไมลด แจงโรงพยาบาลบางปะอิน
ทันทีพรอมกับแจงผูปกครอง
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีการทำกิจกรรมรวมกัน
ในรูปแบบ Small Bubble นักเรียนอยูประจำหองเรียนเดิม
สวนครูผูสอนเดินเปลี่ยนหองเรียนตามหองเรียนของนักเรียน
และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน

มีมาตรการใหลดการทำกิจกรรม
รวมกลุมคนจำนวนมาก และ
หลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่ที่มีคน
จำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการ
แพรระบาดของโรค
มีการทำความสะอาดหองเรียน
ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เชน โตะ-เกาอี้ ทั้งในหองเรียน
หองเรียนรวม หองปฏิบัติการ เชน โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตน ดวยน้ำยาฆา
หองคอมพิวเตอร หองดนตรี
เชื้อเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน
อุปกรณกีฬา และอุปกรณที่ใชใน
การเรียนการสอน และพื้นผิวสัมผัส
รวม เชน ราวบันได ลูกบิดมือจับ
ประตู โตะ เกาอี้ ทุกวัน

6.
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7. มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรุง
สุกใหมรอน กินอาหารดวยการใช
ชอนสวนตัวทุกครั้ง งดการกิน
อาหารรวมกัน และจัดใหบริการ
อาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลัก
โภชนาการ

การปฏิบัติของโรงเรียน
1. งานโภชนาการและโรงอาหารไดเนนย้ำใหผูประกอบการ
รานอาหารปรุงสุกใหมรอน และจัดใหบริการอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
2. ใหนักเรียนนำชอนสวนตัวมารับประทานอาหารกลางวัน

8.

มีการจัดระบบใหนักเรียน ครู
บุคลากร และผูเขามาติดตอใน
สถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียน
ตามที่รัฐกำหนดดวย app หรือ
ลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออก
อยางชัดเจน

นักเรียน ครู และบุคลากร ลงทะเบียนผานไทยชนะกอนเขาออกโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ทุกครั้ง

9.

มีการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกัน
โรคโควิด 19ในสถานศึกษา ไดแก
การระบายอากาศภายในอาคาร
คุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค การทำ
ความสะอาด และการจัดการขยะ
เปนไปตามมาตรฐานและหลักการที่
ถูกตอง

1. เป ด ประตู หน า ต า งระบายอากาศให อากาศถ า ยเทได
สะดวกภายในหองเรียน
2. กรณี ใ ช เ ครื ่ อ งปรั บ อากาศ ป ด เครื ่ อ งปรั บ อากาศทุ ก
2 ชั่วโมง เปนเวลา 10 นาที
3. ฉี ด พ น ยาฆ า เชื ้ อ เช็ ด ถู ท ำความสะอาด ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการหองพักครู หองสำนักงาน หองคอมพิวเตอร
หองดนตรี ในเวลาพักกลางวันและเวลาหลัง เลิกเรียน สวน
อุปกรณกีฬาทำความสะอาดกอนและหลังการใชงาน
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10. มีมาตรการสง เสริม ใหใ หน ัก เรี ย น
ครู และบุคลากร รูจัก หมั่นสังเกต
อาการเสี่ยงจากโรควิด 19 เชน ไข
ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย
หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนน
หนาอก เสียการดมกลิ่น ลิ้น ไมรับ
รส ตาแดง มี ผ ื ่ น ท อ งเสี ย และ
ประเมินความเสี่ยงของตนเองเปน
ประจำ ผาน Thai save Thai (TST)
หรื อ แบบประเมิ น คั ด กรองความ
เสี่ยงอื่นตามที่กำหนด
11. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน อายุ
5-11 ป อายุ 12-17 ป นักศึกษา
ครู บุคลากร และผูปกครอง เขาถึง
การฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ตาม
แนวทางที่รัฐกำหนด
12. มี ห  อ งพยาบาลหรื อ มี พ ื ้ น ที ่ เ ป น
สั ด ส ว นสำหรั บ สั ง เกตอาการผู  มี
อาการเสี ่ ย ง หรื อ จั ด ให ม ี ส ถานที่
แยกกั ก ตั ว ในโรงเรี ย น (School
Isolation) ต า ม บ ร ิ บ ท อ ย  า ง
เหมาะสม

การปฏิบัติของโรงเรียน
4. ถั ง ขยะแบบมี ฝ าปด สำหรั บ รองรับ สิ ่ ง ของที ่ ไ มใ ชแลว
ประจำหองเรียน ประจำอาคารเรียน และบริเวณตางๆของ
โรงเรี ย น มี ก ารคั ด แยก-ลดปริ ม าณขยะ ตามหลั ก 3R
(Reduce Reuse Recycle) คัดแยกขยะตามสีของถังโดยถัง
ขยะสำหรับขยะอินทรีย ขยะเปยก (สีเขียว) ถังขยะสำหรับ
ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)
และถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)
ประเมินความเสี่ยงของตนเองผานแอพพลิเคชัน Thai Save
Thai (TST) อยางสม่ำเสมอและสังเกตอาการปวยของตนเอง
หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบ
แพทยทันที

1. โรงเรียนติดตอประสานงานกับหนวยงานทองถิน่ เพื่อ
ขอการสนับสนุนวัคซีนใหครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
2. ครู และบุคลากร ผูประกอบการในโรงเรียนไดรับการฉีด
วัคซีนครบโดส รอยละ 99.20 นักเรียนไดรับวัคซีนรอยละ
98.49 เปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2564
1. หองพยาบาลมีการจัดแยกเตียงผูที่มีอาการปวยระบบ
ทางเดินหายใจออกจากผูที่มีอาการปวยระบบอื่น ๆ ดวยการ
ทำฉากกั้นระหวางเตียงหรือพิจารณาผูปวยสงไปพบแพทย
2. แยกเปนผูปวยโดยมีฉากกั้นระหวางชายหญิงเวนระยะหาง
1-2 เมตร
3. แยกเตียงผูปวยที่มีอาการทั่วไปและผูปวยที่มีอาการเสี่ยง
โรคโควิด 19

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ขอ
มิติ
มิติที่ 2 การเรียนรู
13. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
โรคและการปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 สอดคลอ งตาม
ชวงวัยของผูเรียน

14. มี ก ารสื ่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ
ถ า ยทอดให ค วามรู การปฏิ บ ัติตน
เพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโค
วิด 19 ตามมาตรการปองกันการ
ติดเชื้อโรค
โ ค ว ิ ด ข ั ้ น ส ู ง ส ุ ด ( Universal
Prevention) ต ล อ ด จ น แ น ะ น ำ
นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถ
สื บ ค น ข อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วกั บ โรคโควิด
19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได

การปฏิบัติของโรงเรียน
1. ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหนวยงานด าน
สาธารณสุข แบงปนขอมูลกับครูและนักเรียน ใหขอมูลลาสุด
เกี่ยวกับสถานการณโรค รวมทั้งความพยายามในการปองกัน
และควบคุมที่โรงเรียนแจงใหครูแตละชั้นเรียน
2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
เปนกระบวนการหนึง่ ที่จะชวยใหนักเรียนมีความรูท ัศนคติ
และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีความฉลาดรู
ทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถสงตอขอมูลไปยัง ครอบครัว
และชุมชนของตนเอง เพื่อลดโอกาสของการแพรระบาดของ
โรค
1. ประชาสัมพันธแก บุคลากรและนักเรียน ผานเว็บไซต
โรงเรียน facebook กลุมไลน มีการติดปายใหความรู ความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่โรงอาหาร หองเรียน
เชน ทักษะการลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากากผาหนากาก
อนามัย สุขลักษณะสวนบุคคลที่ดีรวมทั้งการทำความสะอาด
อยางถูกวิธี
2. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อรอบรูดานสุขภาพใน
รูปแบบและชองทางหลากหลายที่สามารถเขาถึงไดจะชวย
สงเสริมใหเกิดความรูรอบดานสุขภาพนำไปสูการปฏิบั ติตน
ดานสุขภาพที่เหมาะสมสะทอนถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค และปลอดภัยผานเว็บไซต facebook LINE QR
code เปนตน

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ขอ
มิติ
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส
15. มี ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ ข องใช
สุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
สำหรั บ นั ก เรี ย นด อ ยโอกาสหรื อ
กลุมเปราะบาง หรือไม

การปฏิบัติของโรงเรียน
โรงเรียนจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสำรองไว
ให ก ั บ นั ก เรี ย นร อ งขอหรื อ ผู  ท ี ่ ไ ม ม ี ห น า กากเข า มาใน
สถานศึกษาอยางเพียงพอ ในกรณีที่นักเรียนลืมนำหนากากผา
หรือหนากากอนามัยมาโรงเรียน หรือหนากากอนามัยเกิดการ
ชำรุด นักเรียนสามารถมาลงชื่อรับหนากากอนามัยไดที่หอง
พยาบาลของโรงเรียน

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง
16. มีแผนเผชิญเหตุ แนวปฏิบัติรองรับ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกันตามระดับการแพร
กรณีมีผูติดเชื้อในสถานศึกษาหรือ ระบาดโควิด 19 ของโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑”
ในชุมชน และมีการซักซอม
กรณีหากพบผูต ิดเชื้อ หรือพบวามีนักเรียน ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเสี่ยงสูง สถานศึกษาตองมีความพรอม
ในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณทางการแพทย ระบบขนสง
ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่
การสรางการรับรูขาวสารภายใน รวมทั้ง การคัดกรองเพื่อ
แบงกลุมนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนบางปะอิน “รา
ชานุเคราะห ๑” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ขอ
มิติ
17. มีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารการติดเชื้อและการปฏิบั ติ
ตนอย า งเหมาะสม เพื ่ อ ลดการ
รั ง เกี ย จและการตี ต ราทางสั ง คม
(Social stigma) ตอผูติดเชื้อโควิด19 หรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง
มิติที่ 5 นโยบาย
18. มีน โยบายเปน ลายลักษณเนนการ
ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวน
บุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHTRC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
และ 7 มาตรการเข ม และมี ก าร
สื่อสารประชาสัมพันธใน
สถานศึ ก ษา ให น ั ก เรี ย น ครู
บุ ค ลากร ผู  ป กครอง และชุ ม ชน
รับทราบ และถือปฏิบัติ อยางทั่วถึง

การปฏิบัติของโรงเรียน
สื่อสารทำความเขาใจกับนักเรียนผูปกครองและบุคลากรทุก
ฝายในเรื่องมาตรการการปองกันตีตราทางสังคม
(social stigma) ในการใหกำลังใจแสดงความเห็นใจกับผูปวย
โรคโควิด 19 ดวยการเยี่ยมบานนักเรียนการประชุม
ผูปกครองผานชองทางออนไลนเว็บไซตโรงเรียนและเพจ
facebook
6 พลัสมาตรการหลัก (DMHT-RC)
Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย
1-2 เมตร ตามสัญลักษณที่ติดไวตามทางเดินเทาตามอาคาร
เรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆโรงอาหารศาลาที่พัก
และมานั่งหินออน
Mask wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
100% ตลอดเวลาที ่ อ ยู  ใ นโรงเรี ย น ให ค วามรู  น ั ก เรี ย น
เกี ่ ย วกั บ การสวมใส ห นา กากอนามั ย โรงเรี ย นมี ห นา กาก
อนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำหนากากอนามัยสูญหายหรือ
ชำรุดสามารถรับไดที่หองพยาบาล
Hand washing ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน
20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอออล โรงเรียนติดตั้งสบูเหลวลาง
มือไวตามอางลางมือประจำอาคารและโรงอาหาร
Testing ตรวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ ร  า งกายด ว ยกล อ ง
ตรวจจับอุณหภูมิดวยระบบ AI
Reducing ลดการแออัด ลดการทำกิจกรรม เชน
กิจกรรมประชุมระดับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ยุว
กาชาด ไมเขาไปในพื้นที่เสี่ยงที่อยูในชุมชน
Cleaning ลูกจางของโรงเรียนทำความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสรวมเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ โตะ-เกาอี้
ทั้งในหองเรียน โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตน
ดวยน้ำยาฆาเชื้อเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
Self-care ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตนเองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สวมหนากาก
อนามัยลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใช
เจลแอลกอออล
Spoon โรงเรียนประชาสัมพันธใหนักเรียนนำชอน
สวนตัว มาใชรับประทานอาหารกลางวัน

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ขอ

มิติ

19. มี น โยบายการควบคุ ม ดู แ ลการ
เ ด ิ น ท า ง จ า ก บ  า น ไ ป - ก ลั บ
สถานศึ ก ษา (Seal Route) อย า ง
ปลอดภัย เชน รถรับ-สง นักเรี ย น
รถสวนบุคคคล รถโดยสารประจำ
ทาง รถยนตสาธารณะ

การปฏิบัติของโรงเรียน
Eating กินอาหารปรุงสุก ใหม รอน ครบ 5 หมูตาม
หลักโภชนาการ
Thai chana ลงทะเบี ย นไทยชนะทั น ที ห ลั ง จาก
ผานจุดคัดกรองหนาโรงเรียน
Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุม
เสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของตนเองผาน
ระบบ Thai Save Thai (TST)
Quarantine กักกันตัวเอง เมื่อเขาไปสัมผัสหรือ
อยูในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค
1. สำรวจข อ มู ล การรั บ วั ค ซี น ของพนั ก งานขั บ รถรั บ ส ง
นักเรียนตองไดรับวัคซีนครบโดส
2. ประชุมชี้แจง ใหความรูกับพนักงานขับรถรับสงนักเรียนให
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางปะอิน
“ราชานุเคราะห ๑”
3. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานขับรถรับสงนักเรียนใหปฏิบตั ิ
ตามมาตรการการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไว รั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรี ย นบางปะอิ น
“ราชานุเคราะห ๑” อยางเครงครัด

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
20. มี ก ารจั ด สรรงบประมาณหรื อ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป
แสวงหางบประมาณจากภายนอก การศึกษา 2565
สำหรับการดำเนินการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิ ด 19 ใน
สถานศึกษา

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

ผลการประเมิน
Ranking
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

เกณฑประเมิน
ผานทั้งหมด 44 ขอ
ผานขอ 1 - 20 ทุกขอ
แตไมผาน ขอ 21 - 44 ขอใดขอหนึ่ง
ไมผาน ขอ 1 - 20 ขอใดขอหนึ่ง

การแปลผล
• สีเขียว หมายถึง สถานศึกษาสามารถเปดเรียนได โดยไดรับใบรับรอง (E-Certificate)
• สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได แตตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate)
• สีแดง หมายถึง โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ จนกวาจะผานทั้งหมด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียนสามารถ
เปดเรียนได
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดำเนินการประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย
ปองกันโรค COVID – 19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+
และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน MOECOVID ผานมาตรฐานครบ 20 ขอ

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

การประเมิน THAI SAVE THAI
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

