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เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แผนที่ 1 ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ยังติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่มาก
โรงเรียนเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบ On line ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1) แจ้งครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน google meet และ google classroom
2) ครูสร้างห้องเรียน และส่งลิงค์ตามรายวิชาที่ตนเองสอนส่งฝ่ายวิชาการเพื่อขึ้นเว็บไซต์
3) โรงเรียนแจ้งนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน meet และส่งงานผ่าน class room
4) โรงเรียนแจ้งกลุ่มไลน์ในชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนให้เข้าชั้นเรียนตามรายวิชาที่นัก เรียนเรียนเพื่อที่จะให้ครู แ จ้ง
ข่าวสารและการเข้าเรียนในแต่ละคาบ
5) ครูรายงานการสอนประจำวันทางออนไลน์ทางเว็บ www.tmw.ac.th
การเข้าเรียนของนักเรียน
1) นักเรียนเข้าเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ทางเว็บ www.tmw.ac.th
2) เลือกห้องเรียนของตนเองและคลิกลิงค์ห้องเรียน google Meet ที่ครูเตรียมจัดการเรียนไว้
3) นักเรียนเช็คชื่อและเรียนจนหมดคาบแล้วออกจากห้องเรียนเพื่อกลับไปหน้าตารางเรียนในรายวิชาต่อไป
การจัดการเรียนการสอนของครู
1) เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนออนไลน์ให้พร้อม
2) เมื่อถึงคาบสอบเข้า เข้าลิงค์ google Meet ของตนเอง
3) อำนวยความสะดวกนักเรียนเมื่อมีนักเรียนเข้าชั้นเรียน
4) เช็คชื่อ 10 นาที ด้วยวิธีการที่ตนเองสะดวกเพื่อเก็บหลักฐานการเรียน
5) สอนเนื้อหา
/6) เมื่อสอนเสร็จ

-26) เมื่อสอนเสร็จจัดการนักเรียนให้ออกจากห้องเรียนออนไลน์จากนัน้ ปิดระบบ (กรณีสอนติดต่อกันสามารถอยู่รอ
นักเรียนกลุ่มใหม่เข้ามาได้)
แผนที่ 2 ในกรณีที่สถานการณ์ปกติมีความเสี่ยงในพื้นที่สำหรับติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อยู่ไม่มาก โรงเรียนเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบ On site หลังจากมีการประเมินสถานการณ์ด้วยคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
ในการนี้โรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย ผ่านทั้ง 44 ข้อ และ
ดำเนินตามมาตรการ ดังนี้
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
1.1 โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยง ก่อนเข้าโรงเรียน
1.2 ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า
1.3 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
1.4 จัดให้มีพื้นที่การทำกิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
1.5 เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ
1.6 พิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียน ลดแออัด เหลื่อมเวลาหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่ จำเป็น
1.7 ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
1.8 ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว
1.9 จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ
1.10 จัดให้มีการสื่อสารความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การล้างมือ การสวมหน้ากาก การทำความ สะอาดแก่ทุกคนใน
สถานศึกษา
1.11 มีมาตรการสำหรับกรณีมีรถรับ – ส่งนักเรียน
มิติที่ 2 การเรียนรู้
2.1 โรงเรียนจัดหาสื่อความรู้ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยจากโควิดตามอาคารต่าง ๆ
2.2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม
อารมณ์ และสติปัญญา โดยให้คุณครูวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
2.3 จัดสร้างสื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบสื่อออนไลน์
2.4 เน้นย้ำคุณครูให้ความรู้กับนักเรียนว่าไม่ควรอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอน)
นานเกินไป
2.5 โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการนักเรียนเป็นแกนนำด้านสุขภาพ เป็นอาสาสมัครเป้นผู้ช่วยครูอนามัยทำหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน
/มิติที่ 3 การครอบคลุม

-3มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
สำหรับโรงเรียนมีเด็กด้อยโอกาสโดยประมาณ 5-10 คน อาจเป็นในด้านปัญหาสุขภาพ ด้านการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้
ดำเนินการ ดังนี้
3.1 จัดหาอุปกรณ์การป้องกันตนเองและและอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
ให้เพียงพอ
3.2 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน
3.3 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3.4 ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด -19 และแนวทางการดูแลตัวเอง โดยคำนึงถึงข้อจำกัด ทางภาษาและสังคม
กลุ่มนักเรียนพิการเรียนร่วม
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
4.1 โรงเรียนได้จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว
4.2 จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
4.3 จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร
4.4 ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียน และการกักตัว
4.5.กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วย โรคโควิด-19 โดยไม่
ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
มิติที่ 5 นโยบาย
5.1 โรงเรียนได้ดำเนินตามนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ตาม 6 มาตรการหลัก (DMHTRC) : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
100% ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Reducing ลดการแออัด ลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง Cleaning ทำ
ความสะอาดพื้นผิว สัมผัสร่วม และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) : Self-care ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตนเอง
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว เมื่อกินอาหาร ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น Eating กินอาหารปรุงสุก ใหม่
ร้อน Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะหรือตามที่รัฐกำหนด Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงมาจากพื้นที่
เสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง Quarantine กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค
5.2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สถานศึกษา
5.3 แต่ง ตั้ง คณะทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิ ด -19 ในโรงเรียน ซึ่ง ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการ
5.4 สื่อสารทำความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 และ มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร
/5.5 มีการประเมิน
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5.5 มีการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
5.6 มีมาตรการการจัดการด้านความสะอาด รถรับ - ส่งนักเรียน และชี้แจงผู้ประกอบการ
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
6.1 โรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้
ในแผนปฎิบัติการของโรงเรียน
6.2 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19
6.3 มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีเวรประจำวันทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่องสุขภาพนักเรียนและมีห้องสำหรับการคัด
กรองโควิดรองรับไว้
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นายรัชพล ทองเกื้อ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

