
 
ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

--------------------------------------------  
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรคโดยตรงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งส าคัญที่สุดในช่วง
ระยะเวลาต่อจากนี้ไปทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับการใช้
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เน้นการปฏิบัติภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค 
 

  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงถือปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ มาตรการ
เข้มงวด โรงเรียนจึงขอประกาศนโยบายและปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ภายในสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านความปลอดภัย / ลดการแพร่เชื้อโรค 
  ๑.๑ คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่ เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัด
อุณหภูมิร่างกาย หากอยู่ในระดับ ๓๖.๕ – ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้ผ่านเข้าโรงเรียนได้ หากอุณหภูมิเกิน 
๓๗.๕ องศาเซลเซียส ต้องชักอาการและนั่งรอสังเกตอาการ 
  ๑.๒ สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่
ในสถานศึกษา 
  ๑.๓ ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู จัดให้มีจุดล้างมือพร้อม
อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
  ๑.๔ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ 
เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างสถานที ่
  ๑.๕ ท าความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาด
ห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนที่ผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้า
เรียน ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออก
จากห้องเรียน เพ่ือน าไปก าจัดทุกวัน 
  ๑.๖ ลดแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น เหลื่อมเวลา
ท ากิจกรรมแลหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมกันเป็นลดแออัด ก าหนด จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนแต่
ละห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม แบ่งนักเรียน ๒๐ – ๒๕ คน/ห้อง/วัน 
  ๑.๗ ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกันก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเรียน อุปกรณ์กีฬา 
  ๑.๘ จัดให้มีพ้ืนที่ในการเข้าแถวท ากิจกรรมหรือเล่นกลุ่มย่อย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  
  ๑.๙ ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม  
   
          .../๑.10 จัดให้มีห้องพยาบาท 
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 ๑.๑๐ จัดให้มีห้องพยาบาลส าหรับแยกผู้ป่วยที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้อาการป่วย
ระบบอ่ืน ๆ หรือพิจารณาส่งไปสถานพยาบาล 

 ๒. ด้านการเรียนรู้  
  ๒.๑ จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การ
เรียนรู้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ภาพพลิกคู่มือแนวปฏิบัติ 
  2.2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม 
อารมณ์ และสติปัญญา 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนานักเรียนด้านทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจ 
  2.4 จัดให้มีการสื่อสารความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน บุคลากร เพ่ือให้สามารถ
ล้างมือ สวม และ ถอดหน้ากากช่วงพักเท่ียง 

 3. ด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  
  3.1 จัดหาวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก
อนามัย/หน้ากากผ้าส ารองให้เพียงพอส าหรับนักเรียน/บุคลากร โดยเฉพาะเด็กเล็กท่ีเลอะง่าย 
  3.2 ประสานและแสวงหาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องโรคโควิด 19 จากหน่วยงาน
ของจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศบค.จังหวัด ท้องถิ่น เอกชน 
  3.3 ประสานการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนากิจกรรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการกรณี
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.4 ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด 19 และแนวทางการดูแลตัวเองโดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดทางภาษาและสังคม กลุ่มนักเรียนเรียนรู้ เลือกใช้สื่อที่เป็นรูปภาพหรือเสียงที่เข้า ใจง่ายมากกว่าใช้
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว 

 4. ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง  
  4.1 จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วยกักตัว หรือกรณีปิด
สถานศึกษาชั่วคราว 
  4.2 จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร 
  4.3 ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียนตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน
ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียน 
  4.4 กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยน า
หลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อกลับเข้าเรียนตามปกติโดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน 
  4.5 กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์ควบคุมโรคและด าเนินการช่วยเหลือเช่นเดียวกับ
ผู้ป่วย 

 5. ด้านนโยบาย 
  5.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทักษะการล้างมือ การสวมหน้ากาก/หน้ากากอนามัย รวมทั้งการท าความสะอาดที่
ถูกต้อง 
  5.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปิดสถานศึกษาตาม
สถานการณ์และความเหมาะสมกรณีนักเรียนและครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง รีบแจ้ง
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือท าความสะอาด พร้อมทั้งท าการสอบสวนโรค 
   
        .../5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน 
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  5.3 แต่งตั้ งคณะกรรมการท างานรับผิดชอบ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง จัดให้มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพ
เพ่ือนนักเรียนหรือดูแลรุ่นน้องร่วมกับครูที่เป็นคณะท างาน 
  5.4 ก าหนดบทบาทหน้าที่โดยมอบครูอนามัย ครู – บุคลากรในสถานศึกษา ท าการคัดกรอง
วัดไข้นักเรียน สังเกต สอบถามอาการเสี่ยงและประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลท าความสะอาดใน
บริเวณสถานศึกษา 
  5.5 สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนโดยเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 
  5.6 สถานศึกษามีการประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
  5.7 มีการก าชับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

 6. ด้านบริหารการเงิน 
  6.1 พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาส าหรับกิจกรรมการป้องกันการระบาดของ
โรคโควิด 19 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  6.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 
  6.3 พิจารณาสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
  6.4 จัดงบสนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ แบบฝึก ใบงานนักเรียนท า
ขณะที่สลับเวลาเรียน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

          
        (นายชัชพล  รวมธรรม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม   


