ประกาศโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
เรื่อง มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสำนักคร้อ สังกัด สพป.กาญจนบุรีเขต 2
ข้อ
ประเด็น
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
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มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครูและผู้เข้ามาติดต่อ
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา

มาตรการ

ทางโรงเรียนได้มีการคัดกรองวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ
ทุกคนโดยถ้าพบว่าผู้ใดมีอุณหภูมเิ กิน 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่
อนุญาตให้เข้าไปภายในสถานศึกษาได้
มีมาตรการสังเกตอาการเสีย่ งโควิด19 เช่นไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
ทางโรงเรียนมีการสังเกต นักเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่
เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รรู้ ส พร้อม
จะเข้ามาในสถานศึกษาทุกคน โดยถ้าพบอาการดังกล่าวฝ่ายงาน
บันทึกผลสำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้า อนามัยจะทำการจดบันทึกรายชื่อและลักษณะของอาการทุกครั้ง
สถานศึกษา
เพื่อเฝ้าติดตาม
มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผูเ้ ข้ามาในสถานศึกษา
ทางโรงเรียนมีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการสวมหน้ากากผ้าหรือ
ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ถ้าผู้ใดไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้า
มาภายในสถานศึกษาได้ และมีครูคอยเฝ้าระวังนักเรียนให้สวม
หน้ากากตลอดเวลา
มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับ โรงเรียนได้จัดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไว้สำรองที่ฝ่ายงาน
นักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเข้ามาในสถานศึกษา อนามัย ของโรงเรียน และจัดหาเฟสชิวให้สำหรับนักเรียนทุกคน
มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ
โรงเรียนได้สร้างจุดล้างมือเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับนักเรียน
โดยเฉลี่ย 1:10 คน
มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ
ได้ทำการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้ในจุดต่างๆอย่างเพียงพอ และ
บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้า
แจกครูประจำชั้นทุกท่านเพื่อให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียน
โรงอาหาร อย่างเพียงพอ
ทุกครั้ง
มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ทีน่ ั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดย มีการจัดห้องเรียนไม่เกินห้องละ20คน จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน
จัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร
ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
(ยึดหลัก Social distancing)
ตามมาตรการข้อกำหนดของโรงเรียน
มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้น
มีการจัดทำเครื่องหมาย กำหนดจุดของระยะห่าง ในการยืน และ
ระยะห่างระหว่างกัน
การนั่งอย่างชัดเจน
กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการ โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ ดังนั้นชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกิน
สลับวันเรียนของแต่ละชั้นเรียนหรือการแบ่งจำนวนนักเรียน
ห้องละ 20 คน ได้เพิ่มห้องเรียนขึน้ ทำให้สามารถจัดเว้นระยะห่าง
ตามที่กำหนดได้
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มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสีย่ งร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ราว บันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู-หน้าต่าง

โรงเรียนได้ประชุมคณะครู ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นและครู
ประจำห้องพิเศษให้ดำเนินการทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อใช้ห้อง
แล้วและได้จดั เตรียมแอลกอฮอล์ให้สำหรับทุกห้องเรียน
ได้แจ้งครูประชั้นทุกชั้นเรียน รวมทั้งแม่บ้านทำความสะอาด ให้
ดำเนินการแล้วและได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ให้สำหรับทุกห้องเรียน

มีถังขยะแบบมีฝาปิดทุกห้องเรียน
มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและพัดลมของห้องเรียน
ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาถ่ายเท
สะดวก
มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม

มีทุกห้องเรียนโดยฝ่ายบริหารทั่วไปได้จดั ซื้อให้ครบทุกห้องเรียน
ได้มีการดำเนินการสำรวจ โดยฝ่ายอาคารสถานที่ และซ่อมแซมใน
ส่วนที่ชำรุด พร้อมที่ใช้งานได้

แจ้งครูประจำวิชาให้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนให้มี
การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อลดความแออัดและลดการสัมผัสใกล้ชิดของ
ผู้เรียน
15 มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลัง
ได้มีการปรับลดเวลาลงจาก 20 นาที
การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
ให้เหลือเพียง 10-15 นาที
16 มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลากินอาหาร จัดให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นรับประทานอาหารไม่พร้อมกัน เพื่อลด
กลางวัน
ความแออัด
17 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม
มีมาตรการให้เว้นระยะห่าง1-2 เมตร
18 มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น
กำหนดให้นักเรียนเตรียมของใช้สว่ นตัวมาจากบ้าน ไม่มีการใช้
แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า
ร่วมกันโดยให้ครูประจำชั้นดูแลตรวจสอบ
19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสีย่ งระบบ
มีการจัดเตรียมห้องพยาบาลแยกสำหรับนักเรียนที่มีอาการเสีย่ ง
ทางเดินหายใจ
ของโรคโควิด19 ออกจากอาการโรคทั่วไป
20 มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการ มอบหมายให้ฝ่ายงานอนามัยดำเนินการอบรมให้ความรู้กับ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง
นักเรียนแกนนำเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสา
มิติที่ 2 การเรียนรู้
21 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบตั ิเพื่อสุขภาพ
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในหลายๆจุดของสถานศึกษา
อนามัยที่ดีเช่นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย เช่นการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้แอลกอฮอล์
การเว้นระยะห่างบุคคลเป็นต้น หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับโควิด19
ล้างมือ
หรือไม่
22 มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึง
ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการ
การเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม
สอน โดยมอบหมายให้ฝ่ายงานวิชาการดำเนินการจัดตารางเรียน
อารมณ์ และสติปญ
ั ญาหรือไม่
และกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้าน
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
23 มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ใน
โรงเรียนได้มีมาตรการข้อกำหนดอย่างชัดเจนและมอบหมายให้
สถานศึกษาในเด็กเล็ก(ประถม)ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันและ ใน
ฝ่ายงานวิชาการดำเนินการจัดตารางเรียน และกิจกรรมในการใช้
เด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาตามทีม่ าตรการกำหนด
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มีการใช้สื่อรอบรูด้ ้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น
Website Facebook, Line ,QR Cord, E-mail

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
25 มีการเตรียมหน้ากากผ้า สำรองสำหรับเด็กเล็กหรือไม่

แจ้งให้ครูประจำชั้นดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม Line ประจำชั้นเรียน
เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความรูด้ ้านสุขภาพให้กับนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ
มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าสำรองไว้ที่ฝ่ายอนามัยของโรงเรียน
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มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการ
เข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19

มีการปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์โดยให้นักเรียนเรียนผ่าน
DLTV และได้มอบหมายให้ครูนำใบงาน ใบความรู้ไปให้นักเรียน
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มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รบั บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
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มีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและ
เรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวันหรือไม่
(กรณีมีที่พักและเรือนนอน)
มาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติการปฏิบตั ิศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวันหรือไม่
(กรณีมีที่ปฏิบัติศาสนกิจ)
มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ
การเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น
และเด็กออทิสติกที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ

มีการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และเฟสชิว รวมทั้งจัดหา
แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และการ
ประสานงาน กับทาง รพ.สต. บ้านสำนักคร้อ เรื่องการตรวจ
สุขภาพ นักเรียน
ทางโรงเรียนไม่มีที่พักและเรือนนอน
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มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน
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ทางโรงเรียนไม่มีที่ปฏิบัติศาสนกิจ

ทางโรงเรียนได้แจ้งให้คณะครูดูแลนักเรียนกลุม่ เสี่ยง ความ
บกพร่อง ต่างๆ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และ
ได้ส่งครูไปอบรมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องดังกล่าว

โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนมีกลุม่ ไสน์ของนักเรียนประจำชั้น
ประจำวิชา มีการกำหนดเรื่องการเรียน DLTV ถ้ามีความจำเป็น
และนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์และติดต่อสื่อสารกับครูผ่าน
ช่องทางต่างๆได้ เช่น Facebook, Line ,QR Cord, E-mail
มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการ อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาของโรค
ตีตราทางสังคม (Social stgma)
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าโรคนีส้ ามารถรักษาหายได้และถ้าเรา
ป้องกันตนเองจะไม่สามารถติดโรคได้
มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านจัดการความเครียดของครูและ
ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆอย่าง
บุคลากรสถานศึกษา
ต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ให้กำลังใจกัน
อย่างสม่ำเสมอ

34

มีการตรวจสอบประวัตเิ สี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้ง
ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาทำการเรียน
การสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียน

35

มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู
และบุคลากรทีส่ งสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด19โดยไม่ถือ
เป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
มิติที่ 5 นโยบาย
36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรูก้ ารป้องกันโรคโควิด19 แก่
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือ
ผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการ
เปิดเรียน
37 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19
ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐาน
ชัดเจน
38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
39

40
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ให้ครูประจำชั้นแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง และ นักเรียนผ่าน
ผ่าน กลุ่ม Line และมีการประชุมผู้ปกครองในวันก่อนเปิดเรียน

มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ของโรงเรียน
อย่างชัดเจน
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19และ มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรค
กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่
โควิด 19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
มีมาตรการการจัดการความสะอาดบนรถรับส่งนักเรียนเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล จัดทีน่ ั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จดุ
ตำแหน่งชัดเจนหรือไม่ (กรณีมรี ถ รับ-ส่งนักเรียน)

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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ทางโรงเรียนได้ให้ครูประจำชั้นเยีย่ มบ้านนักเรียนเพื่อสอบถาม
ประวัติการเดินทาง รวมทั้งให้บุคลากรในสถานศึกษาที่จะเดินทาง
ไปยังจังหวัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบ
ทุกครั้งเพื่อเฝ้าระวัง
มีการจัดทำเป็นคำชี้แจงให้บุคลากรในสถานศึกษารับทราบและได้
แจ้งในที่ประชุม ให้คุณครูยึดถือตามระเบียบของทางราชการที่
กำหนด

โรงเรียนไม่มีรถรับ - ส่งนักเรียน

โรงเรียนมีการวางแผนในการใช้งบประมาณตามความจำเป็น
เช่น ซื้อเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเซื้อ หน้ากากสำรอง
สบู่ล้างมือ และได้วางแผนการใช้งบประมาณ ในปี งบประมาณ
2564 ไว้อย่างต่อเนื่อง
มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19สำหรับนักเรียน มีการจัดหาซื้อหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
และบุคลากรในสถานศึกษา
เช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ และ face shield ให้กับนักเรียน
อนามัย
ครูและบุคลากร ทุกคน
เจลแอลกอฮอล์ สบู่
มีการประสานแสวงหาทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรหรือ โรงเรียนได้ประสานงาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เอกชน เช่นท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อดำเนิน ในการสนับสนุน เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ หน้ากากผ้า ฉีดพ่นยา
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ฆ่าเชื้อ ตัดแต่งต้นไม้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ประสานงานกับ โรงงาน SCG วังศาลา ในการของบประมาณ

สนับสนุน
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มีการจัดหาบุคลากรเพิม่ เติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

มีการจ้างครูผสู้ อนระดับชั้นปฐมวัยและจัดจ้างนักการภารโรงชาย
เพื่อดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และจัดจ้าง
แม่บ้าน เพื่อดูและความสะอาด ห้องน้ำ ห้องสุขา

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

(นายโกวิท ทั่วจบ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

