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คำนำ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดในวง

กว้างการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 และสำหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการพบ
ผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละวันจะมีจำนวนลดน้อยลงแต่ก็ยังคงอยู่ใน
สภาวการณ์ท่ีไม่อาจวางใจได้ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเช้ือโรคและป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต้องให้ความสำคัญต้ังแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
ในประชาชนกลุ่มเส่ียงท้ังเด็กผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรคประจำตัวรวมถึงการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื้นท่ี 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมากมักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการ
จัดการท่ีไม่ดีอาจจะมีการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็กเนื่องจากพบว่าการติดเช้ือ COVID-
19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อยความรุนแรงจะน้อยมากแต่เด็กนักเรียนจะ
เอาเช้ือกลับบ้านอาจทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้านหากมี
การระบาดในกลุ่มเด็กขึ้นจะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิดเช่นครูพ่อแม่ผู้สูงอายุท่ีติดเช้ือจากเด็กดังนั้น
หากมีการเปิดเรียนมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการติดเช้ือในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้นซึ่งเด็กเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับการดูแล
และระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมากมาตรการในการเปิดเทอมจึงมีความสำคัญมากในการ
ควบคุมการระบาดโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพื่อ
เป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

             นางอาจารี  บัวหลวง 
  ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา   

     โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๗๓ หมู่ท่ี ๒ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลหนอง
ป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,047 ตารางเมตร จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพื้นท่ีราบ
แหล่งอาศัยหนาแน่น มีประชากรประมาณ ๗,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ แหล่ง
เรียนรู้  เช่น วัดบวกครกน้อย โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สนามหญ้าเทียมและอาคารสวนน้ำ 
มหาวิทยาลัยพายัพ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือประเพณีตามพุทธศาสนา 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๑-๘๘๕๕-๒๖๑    โทรศัพท์/ โทรสาร  ๐๕๓-๑๑๗๘๑๐  
E-mail :   npk_kindergarten2@hotmail.com 
Website :   www.anpk2.ac.th   

www.facebook.com/NPK2kindergarten 
 
ประวัติของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 
ปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่ -   
สันกำแพง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดต้ังขึ้นโดยความต้องการของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕    
ในสมัยของ นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (คสล.) อาคารเรียนชื่อว่า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง
จำนวน ๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท (สามล้านส่ีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ
เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๘๓ คน มี
ครูผู้สอน จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน และ
แม่บ้าน ๑ คน นักเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งและละแวก
ใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้ปรัชญาและคำขวัญ “สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม นำสู่การเรียนรู้” เป็นคำขวัญ
ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมเบื้องต้นพร้อมท้ังมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพดี มีมารยาทงาม” พร้อมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในทุก ๆ ด้าน ดังอัตลักษณ์ของโรงเรียน “วินัยดี มีพัฒนาการเด่น”  
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ปรัชญาของโรงเรียน  
“สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม นำสู่การเรียนรู”้  
 

คำขวัญของโรงเรียน 
“สร้างเสริมสุขภาพ คู่คุณธรรม นำสู่การเรียนรู้” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   

“สุขภาพดี มีมารยาทงาม” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
“วินัยดี มีพัฒนาการเด่น” 
 

สีประจำโรงเรียน 
 “สีชมพ ู- สีฟ้า” 

สีชมพู หมายถึง ความสดใส มีชีวิตชีวา ของนักเรียนท่ีเกิดจากการมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
 สีฟ้า หมายถึง ความต้ังมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจะนำสู่การเรียนรู้  และการเป็นคนดีในสังคม 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 ตราประจำโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เป็นรูปเทียนส่องแสงสว่างผุดขึ้นมาจากดอกบัวบาน 
หมายถึง การใหค้วามรู้เปรียบเหมือนแสงสว่างแก่นักเรียนเป็นสัญลักษณ์ท่ีดีงามของโรงเรียน  
 ด้านซ้าย  เป็นรูปนักเรียนชูมือสูงเหนือศีรษะ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มี
ร่างกายท่ีแข็งแรงตามวัย  
 ด้านขวา    เป็นรูปหนังสือและหมวกปริญญาวางบนกระดาษ หมายถึง สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนในทุก  ๆด้าน  
 ด้านบน  เป็นคำขวัญของโรงเรียน เขียนด้วยอักษรล้านนาอ่านว่า “สร้างเสริมสุขภาพ คู่คุณธรรม  นำสู่
การเรียนรู้” 

ด้านล่าง  เป็นอักษรภาษาไทยว่า “โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒” 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปลูกฝังความรักชาติและวิถีชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน   
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พันธกิจการพัฒนาโรงเรียน 
 ๑. พัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
 ๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความรักชาติและมี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๓. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยใช้สื ่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรักชาติ และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๒.๑ การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๒ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดย
ใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๑ การพัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมืออาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๓ การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๕.๑ การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๕.๒ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
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แผนผังบริเวณโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  ชวนไชยสิทธิ์

นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าคร่ัง

นายเฉลย ผะอบเหล็ก                   
ปลัดเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง

นายคงภัทร สายปราชญ์                                                      
ผู้อ านวนการกองการศึกษา

นางอาจารี  บัวหลวง

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถานศึกษา

งานวิชาการ งานบริหาร งานปกครอง งานบริการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒

- งานหลักสูตร 
- งานพัฒนา 
  กระบวนการเรียนรู้ 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานห้องสมุด และ   
  IBM KidSmart 
- งานชุมชนแห่งการ 
  เรียนรู้ (PLC) 
 

- งานแผนงบประมาณ 
- งานพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 
- งานการเงิน 
- งานจัดสรรทรัพยากร 
- งานติดตาม 
  ตรวจสอบ 
 

- งานจัดสรรอัตรากำลัง 
- งานจัดระบบและ 
  ทะเบียนประวัติ 
- งานประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
- งานส่งเสริมการประเมิน 
  วิทยฐานะ 
- งานพัฒนาข้าราชการคร ู
- งานเสริมสร้าง 
  ประสิทธิภาพในการ 
  ทำงาน 
- งานจัดระบบควบคุม 
  ภายใน 
- งานธุรการ/ สารบรรณ 
 

- งานทะเบียน 
- งานสารสนเทศ 
- งานอาคาร/สถานที่ 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
- งานปกครองนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานวันสำคัญ 
- งานกิจกรรมและนันทนาการ 
- งานป้องกันแก้ไขยาเสพติด 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

นางอาจารี  บัวหลวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
โทรศัพท์ 08-9997-8900 Email : ajaree.bualuang@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน  
     

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

เลขที่ตำแหน่ง 
อาย ุ

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 

๑ นางอาจารี  บัวหลวง
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๗๙ 

๓7 ๑1.๑ ครู  
ชำนาญการพิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

๒ นางสาวเรณา  ไชยศรี
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๘๒ 

๔2 11.1 ครู  
ชำนาญการ 

ครุศาสตร 

บัณฑิต 

ประถมศึกษา 

๓ นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๗๗ 

๔3 10.๓ ครู  
ชำนาญการ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารศึกษา 

4 นางรัชนู  นันติแสง 
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๗๘ 

๓8 9.๑๐ ครู  
ชำนาญการ 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 

5 นางฉันทวรรณ  มอยไข
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๘๑ 

๕6 9.๘ ครู  
ชำนาญการ 

ครุศาสตร 
บัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 

6 นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์
๑๓๒๐๘๕๕๐๐๓๘๐ 

๔8 8.๑๐ ครู  
ชำนาญการ 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 

    
 3.๒  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ตำแหน่ง 

วุฒ ิ สาขา 
ปฏิบัติ
หน้าที ่

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวจุไรรัตน์   
ดำสุวรรณ 

๔2 บุคลากร
สนับสนุนการ

สอน 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

การ
จัดการ
ท่ัวไป 

ธุรการ-
การเงิน 

 

เงินอุดหนุนจาก
กรมฯ 

(ช่วยราชการ) 
๒ นายอัมรินทร ์

เททิน 
๓9 พนักงานจ้าง

ท่ัวไป 
ป.๖ - นักการ 

ภารโรง 
เงินอุดหนุนจาก

กรมฯ 

3 นางสาวนัทรีย์  อิน
ทนนท์ 

43 ลูกจ้างตาม
โครงการ 

ม.๖ - พ่ีเลี้ยงเด็ก เงินรายได้ 
อปท. 

4 นางสาวอำพรรณศรี  ทิศ
เหนือ 

53 ลูกจ้างตาม
โครงการ 

ม.๖ - แม่บ้าน เงินรายได้ 
อปท. 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ท้ังส้ิน 81 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ (3 ขวบ) 1 10 16 26 26 

อ.๒ (4 ขวบ) 
2/1 7 8 15 

15 
2/2 6 10 16 

อ.๓ (5 ขวบ) 
3/1 5 6 11 

14 
3/2 6 6 12 

รวมทั้งสิ้น 5 37 44 81  
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คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันของสถานศึกษาในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒   ปีการศึกษา 2564 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ระลอกใหม่เริ่มนับ 1 เมษายน 2564 มีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องเล่ือนการเปิดภาคเรียนออกไป เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไม ่ต ้องเสี ่ยงก ับการต ิดเชื ้อโคว ิด 19 ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดแนวทางเตรียมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  สำหรับการเปิดภาคเรียน 
1/2564 หากสถานศึกษาใดในพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด หรือ พื้นท่ีสีแดง และพื้นท่ีควบคุม หรือ
พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ ถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้
โรงเรียนหรือสถานศึกษาดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวง
สาธารสุข(สธ.) ท่ีมี 44 ข้อ โดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด เพื่อขออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 
มิถุนายน 2564  

ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการ
ป้องกันเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้พร้อมท่ีจะเปิดภาคเรียนและเป็นคู่มือในการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยตามท่ีสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบประเมินสำหรับสถานศึกษาตามระบบ Thai Stop 
COVID Plus ของกระทรวงสาธารสุข(สธ.) ที่มี 44 ข้อโดยโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ผ่านทุกข้อ 
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 

 
 

1. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาค
ส่วน เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ ้น การเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์ โควิด 19  มีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึง
ควรมีการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาประเมินความพร้อมตาม
ระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารสุข(สธ.) ที่มี 44 ข้อ ตามกรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ 
ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรคการเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการ
คุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน  
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โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรคเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักเรียนโดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยจากการลด
การแพร่เช้ือโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 

1. คัดกรอง (Screening) ผู้ท่ีเข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู ่ใน

สถานศึกษา 
3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้เจล

แอลกอฮอล์หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณจุดเส่ียง รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึง

การจัดเว้นระยะห่างของสถานท่ี 
5. ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน 

และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วง
พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจาก
ห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน 

6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเหลื่อมเวลาทำ
กิจกรรมและหลีกเล่ียง การทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 

 

การเตรียมความพร้อม 

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒  เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี้ 
1. มีมาตรการคัดกรอง 

ครูนักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคน เช่น การวัดไข้สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากนักเรียนมีความเส่ียง เมื่อนักเรียนมีอาการไข้ไม่สบาย
ต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

วิธีการตรวจคัดกรอง 
การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 

ได้วางแผนดำเนินการตามขั้นตอนท่ีสำคัญ ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ การซักประวัติการ
สัมผัสในพื้นท่ีเส่ียง การสังเกตอาการเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยมีวิธีปฏิบัติท่ีสำคัญพอสังเขป ดังนี้ 

1) จัดต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้กำหนดจุด
คัดกรองบุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการโดยยึดหลัก Social distancing ดังนี้ 

1.1) ครู บุคลากรโรงเรียน กำหนดให้ครูและบุคลากรเข้าสถานศึกษาโดยใช้ประตูหน้าโรงเรียน 
1.2) นักเรียน กำหนดให้นักเรียนเข้าสถานศึกษาโดยใช้ประตูหน้าโรงเรียนเดินตามช่องทาง

จำนวน2ช่องทาง และมีระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร 
1.3) ผู้มาติดต่อราชการ ให้ประสานงานธุรการโรงเรียนตามป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

2) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ โดยคนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกาย
อยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียสสำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้หรือสงสัยว่าติดเชื้อจะมีอุณหภูมิที ่มากกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส 
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              2.1) นักเรียน ในช่วงเช้า จะมีคุณครูเวรประจำวันทำหน้าที่ต้อนรับนักเรียนและทำหน้าที่ดูแล
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร 
              2.2) ผู้มาติดต่อราชการ จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยเน้น
ระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร และจะต้องลงช่ือเข้าใช้บริการในสมุดลงช่ือ 
*** หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายครั้งแรก บุคลากร นักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส ให้พักคอยหรือควรอยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย 5 นาที ก่อนการวัดอีกครั้ง *** 
          3) สอบถามและซักประวัติการสัมผัสในพื้นท่ีเส่ียงและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรอง 
สุขภาพ สำหรับนักเรียน บุคลากรหรือผู้มาติดตอในสถานศึกษา 

3.1) หากไม่มีประวัติเส่ียง ให้พานักเรียนไปพบแพทย์ และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
3.2) หากตรวจพบว่า มีประวัติเส่ียง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย 

มีประวัติเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีเกิดโรค ไปในพื้นท่ีท่ีมีคนแออัดจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนมี
อาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง และ
กลุ่มเส่ียง มีประวัติเส่ียงต่ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง 
- แยกนักเรียนไปไว้บริเวณท่ีทางงานอนามัยโรงเรยีนจัดเตรียมไว้ 
- บันทึกรายช่ือและอาการป่วย 
- แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
- แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ประเมินสถานการณ์ การสอบสวนโรค 
– ทำความสะอาดจุดเส่ียงและบริเวณโดยรอบ 
- เก็บตัวอย่าง 
- กักตัวอยู่บ้าน 
- ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
- ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ 
- แยกนักเรียนไปไว้บริเวณท่ีทางงานอนามัยโรงเรยีนจัดเตรียมไว้ 
- บันทึกรายช่ือและอาการป่วย 
- แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แจ้งท้องถิ่นทำความสะอาด จุดเส่ียงและบริเวณโดยรอบ 
- ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
- ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับบุคลากรและนักเรียนท่ีสงสัยติด

เชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน โดยนำหลักฐาน ใบรับรองแพทย์มา
ยืนยันเพื่อกลับเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงานและมีการกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตาม
เกณฑ์ควบคุมโรคและดำเนินการช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้ป่วย 
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2. ตรวจสอบการสวมหน้ากาก (Check mask) 
ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษา ครู นักเรียนบุคลากรและผู้มา

ติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน และครูจะต้องใส่เฟซชิลด์ 
(Face Sheild) ขณะปฏิบัติการสอนโดยจะต้องนำหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนอย่างน้อย 2 
ชิ้น หากนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนลืมหรือไม่ได้เอามา สามารถขอจากทางโรงเรียนได้ซึ่ง
โรงเรียนจัดหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยไว้สำรองให้ 
 
3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 

ให้ผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โรงเรียน
ได้จัดให้มีอ่างล้างมือจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกและในแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงการล้างมือที่ถกูวิธี 
อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เวลาเท่ากับร้องเพลงช้างหรือเพลงแฮปป้ีเบิร์ธเดย์ 2 รอบ ดังนี้ 

- บริเวณทางเข้าสถานศึกษา จำนวน 1 จุด 
- โรงอาหาร จำนวน 6 จุด 
- บริเวณห้องน้ำ ช้ันล่าง จำนวน 6 จุด  
- บริเวณห้องน้ำ ช้ันบน จำนวน 6 จุด  
- ห้องธุรการ จำนวน 1 จุด 
นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือในห้องเรียน อย่างน้อยห้องละ 2 ขวด รวมท้ังมี

เจลแอลอฮอล์หน้าห้องธุรการอีก 1 ขวด 
 

4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียนโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้งวัน จำนวน ๕

ห้องเรียน ภายในห้องเรียนมีการติดสัญลักษณ์ประจำตัวหรือเส้นล้อมรอบบริเวณของตนเองโดย เว้น
ระยะห่าง 1 – 2 เมตร 

 
5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน 

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องเล่นสนาม ลูกบิดประตูห้องน้ำ ร่วมกับ
การจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมากโดยจัดให้มีการดูแลอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

5.1) ทำความสะอาดห้องและบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกันทุกวัน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ
น้ำยา ทำความสะอาดท่ัวไป ได้แก่ ห้องเรียน โรงอาหาร เครื่องเล่นสนาม ห้องสมุด ราวบันได ลูกบิดประตู 
โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง คอมพิวเตอร์ 

5.2) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศห้องที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่นห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องสมุด หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

5.3) ห้องสุขาทำความสะอาดบริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ได้แก่ พื้นห้อง
ส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระกลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก 
ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก 

5.4) ซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเช้ือ ซักด้วย
น้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผ่ึงตากแดดให้แห้ง 
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6. ลดความแออัด 
ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน มีการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 

เมตร เช่น ระหว่างท่ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก ทางเดิน ควบคุมจำนวนนักเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรม
ลดแออัด ลดเวลาทำกิจกรรมให้ส้ันลง มีการจัดการเหล่ือมเวลาทำกิจกรรม โดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน โดยยึดหลัก Social distancing และมีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการ
จัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน และจัดตารางเหล่ือมเวลา ดังนี้ 
- เหล่ือมเวลาให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนภายในเวลา 07.30 – 08.30 น.  

อนุบาล ๑ เวลา 08.00 – 08.30 น. 
อนุบาล 2 เวลา 07.45 – 08.15 น. 
อนุบาล 3 เวลา 07.30 – 08.00 น. 

- เหล่ือมเวลาสลับกันใช้ห้องน้ำห้องส้วม (อาจดูตามความเหมาะสม) ครูคอยกำกับดูแลใกล้ชิด 
อนุบาล ๑ เข้าห้องน้ำ เวลา 09.00 น. 
อนุบาล ๒ เข้าห้องน้ำ เวลา 09.15 น. 
อนุบาล 3 เข้าห้องน้ำ เวลา 09.20 น. 

- เหล่ือมเวลา โดยนั่งตามจุดท่ีกำหนด โต๊ะละ 10 คน ห่างกัน 1 เมตร 
อนุบาล ๑ รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. 
อนุบาล ๒ รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.20 น. 
อนุบาล 3 รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.40 น. 

- เหล่ือมเวลาแปรงฟัน 
อนุบาล ๑ แปรงฟัน เวลา 11.20 น. 
อนุบาล ๒ แปรงฟัน เวลา 11.40 น. 
อนุบาล 3 แปรงฟัน เวลา 1๒.00 น. 

- เหล่ือมเวลานอนกลางวัน 
อนุบาล ๑ นอนกลางวัน เวลา 12.00 – 14.00 น. 
อนุบาล ๒ นอนกลางวัน เวลา 12.15 – 14.15 น. 
อนุบาล 3 นอนกลางวัน เวลา 1๒.30 – 14.30 น. 

- เหล่ือมเวลาสลับกันใช้ห้องน้ำห้องส้วม (อาจดูตามความเหมาะสม) ครูคอยกำกับดูแลใกล้ชิด 
อนุบาล ๑ เข้าห้องน้ำ เวลา 14.00 น. 
อนุบาล ๒ เข้าห้องน้ำ เวลา 14.15 น. 
อนุบาล 3 เข้าห้องน้ำ เวลา 14.30 น. 

- เหล่ือมเวลาผู้ปกครองมารับกลับบ้าน โดยให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนรอผู้ปกครองมารับ ครูเวรประจำวัน
ประกาศช่ือนักเรียน 

อนุบาล ๑ เวลา 15.00 – 15.30 น. 
อนุบาล ๒ เวลา 15.30 – 16.00 น. 
อนุบาล 3 เวลา 16.00 – 16.30 น. 
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7. ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนทั้ง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน 
ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรนา 201๙ ได้แก่ 

แจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู ้ปกครอง คู่มือการป้องกันและแพร่เชื ้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่ม เฟสบุค เวปไซต์ เป็นต้น ครูให้ความรู้แก่นักเรียนในห้องเรียน และ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น คลิปการสอนผ่านช่องทาง youtube และ ไลน์กลุ่มห้องเรียน เป็นต้น  

 
8. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน 

ในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ โรงเรียนได้จัดโครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียนก่อนเปิดเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือในการดูแลนักเรียนท่ีอยู่ในการ
ปกครองเพื่อร่วมป้องกันและแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อถึงวันเปิดเรียน พร้อมท้ังมอบเอกสารการ
ปฏิบัติตัว มาตรการและหน้าที่บทบาทของผู้ปกครอง การรับ – ส่ง การติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน 

 
 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เป็นรูปแบบบูรณาการสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 นี้ทางโรงเรียนได้ 

๒.๑ คำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เน้นพื้นที่จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ลดการสัมผัส
ระหว่างกัน  

๒.๒ จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน โดยครูมีแนวทาง ดังนี้ 
๑) ให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างกลุ่มย่อย 

๒) ใช้พื้นท่ีเดิมในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยในวันนั้นๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

๓) ลดการใช้ของเล่น ส่ือเสริมพัฒนาการร่วมกัน 

๔) หากมีการแลกเปลี่ยนของเล่น หรือสื่อเสริมพัฒนาการ ระหว่างกลุ่มย่อย ต้องทำความ
สะอาดก่อน 

๒.๓ งดกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มหมู่มาก เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การจัดงานวันสำคัญ
ต่างๆ การทัศนศึกษา เป็นต้น 

๒.๔ หากให้เด็กเล็กเล่นสนามเด็กเล่นจ้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
๑) จัดให้มีการเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย 

๒) ทำความสะอาดมือก่อนและหลังใช้งานสนามเด็กเล็ก 

๓) มีการทำความสะอาดเครื่องเล่น พื้นท่ีเล่น ก่อนและหลังใช้งานในของแต่ละกลุ่มย่อย 
 

กรณีไม่สามารถเปิดเรียนได้ 
- ใช้การสอนแบบ On hand และ On demand ผ่านแอพลิเคช่ัน Line และ Youtube โดยครูประจำช้ัน

จัดทำคลิปการเรียนรู้ตามหน่วยประสบการณ์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน และชุดแบบฝึกหัด/ ใบงานตามหน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
- ครูลงพื้นท่ีติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอนแบบ On hand และ On demand 
- ประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทางแอปพลิเคช่ันไลน์ 
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3. บทบาทของครู 

3.1 บทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
1) การปฏิบัติงานสอนวันที ่น ักเรียนมาเรียนครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตาม

ตารางสอนท่ีโรงเรียนกำหนด 
2) ครูจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แบบ

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
3) ครูจัดทำส่ือการสอน ใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ เตรียมแบบฝฝึกหัด มอบหมายให้ในวันท่ี

มาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สำหรับนักเรียนที่ป่วยกักตัวทางโรงเรียนใช้วิธีการออกเยี่ยมบ้าน ส่งมอบใบ
งาน/ บทเรียนสำเร็จรูปมีการติดตามและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกำกับดูแล  

4) ครูใช้ช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านแอพลิเคชั่น Line/Facebook 
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ อธิบายเพิ่มเติมหรือตอบคำถามนักเรียน 

4) ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตามความพร้อมและบริบทของนักเรียน 
5) การจัดการเรียนการสอน 

3.2 แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน 
1) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกวัน 
2) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพื้นท่ีเส่ียงคำแนะนำการป้องกัน

ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
3) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบ

ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง
พร้อมใช้ เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

5) ส่ือสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจาก
การแพร่กระจายโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการทำ
กิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด 

6) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

7) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน และที่นั่งในโรงอาหารการจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และเหล่ือมเวลาพักทานอาหารกลางวันและกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 

8) ตรวจสอบกำกับติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียนถูกกักตัวหรืออยู่ในกลุ่มเส่ียงต่อ
การติดโรคโควิด-19 และรายงานต่อผู้บริหาร 

9) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้าให้กับนักเรียนครู
บุคลากรและผู้มาติดต่อโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข ้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส 
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- กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วนให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับ
และพาไปพบแพทย์ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติพร้อมแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อประเมิน
สถานการณ์และดำเนินการสอบสวนโรคและแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษาตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วยตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- จัดอุปกรณ์การล้างมือพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณ

ทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
10) กรณีครูสังเกตพบนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิส้ันเด็กท่ีมีความวิตกกังวล

สูงอาจมีพฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลท่ีสังเกตพบในฐานข้อมูลด้าน
พฤติกรรมอารมณ์สังคมของนักเรียนเพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 

๑1) วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนดด้วย
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้องนั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพ่ึง
ประสงค์”  

๑2) ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียดว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียดการฝึกสติให้กลมกลืนและ
เหมาะสมกับนักเรียนและวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียนไดแ้ก่
ทักษะชีวิตด้านอารมณ์สังคมและความคิด เป็นต้น 

๑3) ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเองเนื่องจากภาระหน้าท่ีการกำกับดูแลนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 เป็นบทบาทสำคัญอาจจะสร้างความเครียดวิตกกังวลท้ัง
จากการเฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสกับเช้ือโรคดังนั้นเมื่อครูมีความเครียดจาก
สาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัดเจนแนะนำให้สอบถามกับ
ผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบัติท่ีตรงกัน 

- ความวิตกกังวลกลัวการติดเชื้อในสถานศึกษาพูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจร้องขอ
สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคโควิด-19 เช่นสถานที่สื่อการสอน
กระบวนการเรียนรู้การส่งงานหรือตรวจการบ้านเป็นต้นหากท่านเป็นกลุ่มเส่ียงมีโรคประจำตัวสามารถเข้าสู่
แนวทางดูแลบุคลากรของสถานศึกษา 

- จัดให้มีการจัดการความเครียดการฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อลด
ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 
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๔. บทบาทของนักเรียน 

๔.๑ บทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี ้
1) เข้าเรียนตามวันเวลาตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด ทำแบบฝึกหัด หรือใบงานตาม

หน่วยการเรียนรู้ และการบ้านท่ีครูมอบหมายให ้
๒) สำหรับนักเรียนที่ป่วยกักตัว ให้ทำแบบฝึกหัด ใบงานตามหน่วยการเรียนรู้/ เรียนรู้ผ่าน

บทเรียนสำเร็จรูป หรือคลิปการสอนของครูผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ มีการติดตามและขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการกำกับดูแล 

๔.๒  แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่เสี่ยงคำแนะนำ

การป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
๒) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบ

ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสรีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓) มีและใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื ่นเช่นช้อนส้อมแก้วน้ำหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยและทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน 

๔) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
๕) หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนกินอาหารหลังใช้ส้วม

หลีกเล่ียงใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นรวมถึงสร้างสุขนิสัยท่ีดีหลังเล่นกับเพื่อนเมื่อกลับมาถึง
บ้านต้องรีบอาบน้ำสระผมและเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 

๖) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตรในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนช่วงพัก
และหลังเลิกเรียนเช่นนั่งกินอาหารเล่นกับเพื่อน 

๗) หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชนท่ีเส่ียงต่อการติดโรคโควิด-19  
๘) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดอาหารครบ 5 หมู่และผัก

ผลไม้ 5 สีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
๙) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัวควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ปรึกษาครูเช่นการเรียนการสอนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดท่ีบ้าน 
๑๐) หลีกเลี ่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อนเนื่องจากอาจจะ

ก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่
นักเรียน 

๔.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 
                โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั ่ง ๒ มีนักเรียนแกนนำโควิด(COVID-19) โดยมีตัวแทนจาก
คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 5 คน ทำหน้าท่ีเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
หรือดูแลรุ่นน้องด้วยโดยมีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพื้นท่ีเส่ียงคำแนะนำการป้องกัน
ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

2) ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในตอนเช้าบริเวณ
ทางเข้าโดยมีครูดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเน้นการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
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3) ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยหากพบนักเรียนไม่ได้สวมให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองให้ 

4) เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียนหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อย
หอบไม่ได้กล่ินไม่รู้รสให้รีบแจ้งครูทันที 

5) จัดกิจกรรมส่ือสารให้ความรู้คำแนะนำการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจาย
โรคโควิด-19 แก่เพื่อนนักเรียนเช่นสอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้องการทำหน้ากากผ้าการสวมหน้ากากการถอด
หน้ากากผ้ากรณีเก็บไว้ใช้ต่อการทำความสะอาดหน้ากากผ้าการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจัดทำป้าย
แนะนำต่างๆ 

6) ตรวจอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเพื่อนนักเรียนและรุ่นน้องให้พร้อมใช้งานเน้นไม่ใช้ร่วมกับ
ผู้อื่น เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือของตนเอง 

๗) จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมและบริเวณจุดสัมผัสเส่ียงทุกวัน เช่น ลูกบิด
ประตู กลอนประตู ราวบันได สนามเด็กเล่น คอมพิวเตอร์ 

๘) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆกินอาหารใช้จานช้อนส้อมแก้วน้ำของตนเองการเว้นระยะห่างเป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติเป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

 
 

๕. บทบาทของผู้ปกครอง 

๑) จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวและหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้นักเรียน 
๒) การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
       - กรณีผู ้ปกครองมาส่งด้วยตัวเองโรงเรียนกำหนดมาตรการขอความร่วมมือจาก

ผู้ปกครองในการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที ่มาส่งนักเรียนและทำตามกฎระเบียบของโ รงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

       - เมื่อนักเรียนเดินทางถึงโรงเรียนกรณีที่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนและมีความประสงค์
ขอเข้าบริเวณโรงเรียนโรงเรียนจะจัดพื้นที่สำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นสัดส่วนมีการคัด
กรองตรวจเช็คอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์เจลโดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
๔) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่เสี่ยงคำแนะนำ

การป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
5) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลานหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย

หอบไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่นให้พักผ่อนอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะ
หายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๖) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน และทำความสะอาดทุกวัน เช่น
หน้ากากผ้า แก้วน้ำ 
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๗) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหารและ
หลังใช้ส้วมหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นและสร้างสุขนิสัยท่ีดีหลังเล่นกับเพื่อน
และเมื่อกลับมาถึงบ้านควรอาบน้ำสระผมและเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที 

๘) หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 สถานที่แออัดที่มีการ
รวมกันของคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีการ 7 
ขัน้ตอนด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 

๙) ดูแลสุขภาพบุตรหลานจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ส่งเสริมให้กินอาหารร้อนสะอาดอาหารครบ 
5 หมู่และผักผลไม้ 5 สี ให้แก่นักเรียน รับประทานอาหารเช้าจากบ้านแทนการซื้อจากหน้าโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 - 11 ช่ัวโมงต่อวัน 

๑๐) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนครูแต่ละวิชามอบใบงาน หรือมอบหมายงานให้กับ
นักเรียนผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนเช่นการส่งการบ้าน
การร่วมทำกิจกรรมเป็นต้น 

 
 

๖. บทบาทของบุคลากรสนับสนุนการสอน 

1) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกวัน 
2) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพื้นท่ีเส่ียงคำแนะนำการป้องกัน

ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
3) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบ 

ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจาก
การแพร่กระจายโรคโควิด-19 เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกัน
จำนวนมากเพื่อลดความแออัด 

5) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้าให้กับนักเรียน ครู
บุคลากร และผู้มาติดต่อโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส 

6) จัดอุปกรณ์การล้างมือสำหรับห้องธุรการ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า สบู่ล้าง
มือบริเวณอ่างล้างมือ 

๗) ดูแลสมุดบันทึกลงช่ือเข้าใช้บริการสำหรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อสถานศึกษา 
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๗. บทบาทของแม่บ้าน/ ภารโรง 

1) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกวัน 
2) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพื้นท่ีเส่ียงคำแนะนำการป้องกัน

ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
3) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบ 

ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๔) ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิวบริเวณสัมผัสต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อย ๒ 
เวลา เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น 

๕) ซักผ้าสำหรับทำความสะอาดและไม้ถูพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ และนำไปตากแดดให้แห้ง 
๖) ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดอ่างล้างมือ สุขภัณฑ์ต่างๆ อย่างน้อย 2 เวลา ได้แก่ หลัง

รับประทานอาหารกลางวัน และ หลังเลิกเรียน  
๗) กำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ใช้อุปกรณ์ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และสวมถุงมือยาง ผ้ายาง

กันเป้ือน รองเท้ายางหุ้มส้น และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
 
 

๘. บทบาทของผู้ประกอบอาหาร 

1) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกวัน 
2) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพื้นท่ีเส่ียงคำแนะนำการป้องกัน

ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
3) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบ 

ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๔) สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และถุงมือ ขณะประกอบอาหาร และเตรียมอาหารที่ปรุง
สุกใหม่ ในเวลา 2 ช่ัวโมง 

๕) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนหยิบจับอาหาร 
๖) สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน และถุงมือ ขณะตักอาหาร มีการปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและ

ท่ีคีบอาหารหยิบจับอาหาร 
๗) ความสะอาดอุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร และล้างภาชนะให้สะอาดทุกวัน 
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การจัดการด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 
 

สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดำเนินการในโรงเรียนแต่ละแห่งเพิ่มขึ้นโดย 
5 ขั้นตอนหลักมีดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการได้โดย 
1) ครูให้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ทำความรู้จักนักเรียนท้ังระดับบุคคลและครอบครัวสร้าง

ความไว้วางใจกับนักเรียนเพื่อพิจารณาความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนรู้ 
2) ครูควรเปิดโอกาสให้ตัวท่านเองและนักเรียนในห้องเรียนหรือช้ันเรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง

สังคมกับเพื่อนใหม่ครูใหม่ช้ันเรียนใหม่โดยเว้นระยะห่างทางกายภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อ 

3) ครูสังเกตสภาวะอารมณ์การปรับตัวของเด็กท้ังท่ีเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดและการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรโดยติดตามความร่วมมือความรับผิดชอบของเด็กผ่านการสังเกตการพูดคุยการ
ตรวจสอบผลงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. การคัดกรองนักเรียน 
1) เมื่อครูสังเกตความผิดปกติทางอารมณ์พฤติกรรมหรือสังคมของนักเรียนโดยใช้เครื ่องมือ

ง่ายๆในการคัดกรองปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์ท่ีจำเป็นต้องสอบถามจากนักเรียนหรือให้นักเรียน
ประเมินตัวเอง 

2) นอกจากปัญหาด้านอารมณ์พฤติกรรมหรือสังคมแล้วครูควรประเมินความสามารถด้านการ
สื่อสารตามระดับพัฒนาการหรือระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเพื่อพิจารณาช่วยเหลือในด้าน
ความบกพร่องด้านการส่ือสารหรือการเข้าใจภาษาของนักเรียน 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ประกอบด้วย 2 เทคนิคหลักคือการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 
1) เมื่อครูสังเกตเห็นความผิดปกติของนักเรียนประกอบการคัดกรองเพื่อค้นหานักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงหรือมีปัญหาเพิ่มเติม แล้วให้ครูใช้ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจแก่นักเรียนโดยให้
เวลาอยู่นักเรียนคนนั้นอย่างสงบ รับฟังปัญหาและสนับสนุนให้นักเรียนมองหาแหล่งช่วยเหลือด้านจิตใจท่ี
เข้าถึงง่าย 

2) จัดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยให้เกิดการยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติมีบท
สนทนาที่เปิดกว้างสำหรับปัญหาความไม่สบายใจของทุกคนในห้องเรียนเพิ่มวิธีการสร้างสรรค์ในการ
ช่วยเหลือร่วมมือกันและให้กำลังใจสำหรับผู้ทำดีมีความเอื้อเฟื้อและเมตตาต่อผู้อื่น 

4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน  
ด้วย 4 เทคนิคหลัก คือ กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การหารือผู้ปกครองชั้นเรียน และการจัด

กิจกรรมทักษะชีวิต 
1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนควรบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตเข้าด้วยกันโดยครูสื่อสารเรื่องความเครียดว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้และนำกระบวนการจัดการความเครียดการฝึกสติให้กลมกลืนและ
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียนได้แก่
ทักษะด้านอารมณ์สังคมและความคิด 
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2) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญ
ให้กับผู้ปกครองในการดูแลต่อเนื่อง 

5. การส่งต่อ 
ในกรณีที่ครูพบปัญหาของนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือควรส่งต่อให้ผู ้เชี ่ยวชาญได้แก้ไข

เยียวยาอย่างเหมาะสม 
1) การส่งต่อภายในไปยังครูประจำชั้นครูพยาบาลหรือนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลเทศบาล

ตำบลหนองป่าครั่ง 

2) การส่งต่อภายนอกไปพบผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
 
 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
 

ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียนครูหรือบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้โรงเรียน
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีเกิดการระบาดของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 

กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 
เหตุการณ์การระบาดหมายถึงเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 รายที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจาย

เช้ือในสถานศึกษา 
1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึงผู้ท่ีมีประวัติ

ไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ 

2. ผู้ป่วยยืนยันหมายถึงผู้ท่ีมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
3. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึงผู ้สัมผัสใกล้ชิดตาม

ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
   - ผู้ท่ีเรียนร่วมห้องผู้ท่ีนอนร่วมห้องหรือเพื่อนสนิทท่ีคลุกคลีกัน 

             - ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอจามรดจาก
ผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกันเช่นไม่สวมหน้ากากอนามัย 

   - ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศเช่นในรถปรับอากาศในห้องปรับอากาศร่วมกับ
ผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน 

4. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึงผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆ
ร่วมกับผู้ป่วยแต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเส่ียง 

5. ผู้ไม่ได้สัมผัสหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง  14 วันก่อน
ป่วย 

6. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึงผู้ท่ีมีภูมิต้านทานต่ำ
หรือมีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุ 
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กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด 
1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาหากพบว่าป่วยมาก

ผิดปกติให้รายงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีทราบ 
2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวันหากพบว่ามีเด็กท่ีมีไข้จำนวนมากผิดปกติให้

แจ้งเจ้าหน้าท่ี และบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย 
 
กิจกรรมเม่ือมีการระบาด 
1) ปิดสถานศึกษา/ช้ันเรียนเพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วันโดยผู้อำนวยการสถานศึกษามี

อำนาจส่ังปิดด้วยเหตุพิเศษไม่เกิน 7 วัน 
2) สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าสถานศึกษาโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
3) เมื่อเปิดเทอมให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน 
 
การกำกับติดตามและรายงานผล 
สถานศึกษามีการกำกับติดตามทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสถานการณ์และ

บริบทพื้นที่อย่างต่อเนื่องกรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วยต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารและแจ้งเจ้า หน้าท่ี
สาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน COVID-19 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 
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