
 
 
 

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
เรื่อง  มาตรการและแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส COVID – ๑๙ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------- 

 เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร   
ในภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรสั COVID - ๑๙       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ
สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของหลักสูตร  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จึงประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑. มาตรการและแนวปฏิบัติภาพรวมของสถานศึกษา 
๑.๑  โรงเรียนผ่านการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
๑.๒  นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)  ๖  

มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 
๑.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมิน Thai save Thai  (TST) เป็นประจ าตาม 

ก าหนดของโรงเรียน 
      ๑.๔  ให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียน และผูม้าติดต่องาน สวม 
หนา้กากอนามัย และ/หรือร่วมกับ เฟชชิลด์ (Face Shield) ๑๐๐% ตลอดเวลาที่อยู่ในบรเิวณโรงเรียน 
      ๑.๕  ให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริ่างกายทุกคนกอ่นเข้าบรเิวณโรงเรียน อาคารเรียน 
      ๑.๖  ให้มีการล้างมอืด้วยสบู่ ใหส้ะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
      ๑.๗  ให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ความเข้มข้นอยา่งน้อย ร้อยละ ๗๐ อย่างทั่วถึง 
      ๑.๘  ให้มีการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing)  ในการท ากจิกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมแบบ Small Bubble 
      ๑.๙  ให้ท าความสะอาดพื้นที่ อปุกรณ์ เครื่องใช้ทีม่ีการสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
      ๑.๑๐  ให้เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเท ทุก ๒ ช่ัวโมง 
      ๑.๑๑  ให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ท าการทดสอบ ATK ทุก ๒ สัปดาห ์
      ๑.๑๒  ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนสอ้มและแก้วน้ าดื่ม
ส่วนตัวทุกครั้ง 
      ๑.๑๓  จัดระบบ School pass โดยผูท้ี่เข้ามาติดต่อราชการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แสดงผล ATK ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ สปัดาหห์ลงัการทดสอบ หรอืหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน 
      ๑.๑๔  ให้มีการสื่อสารความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองอย่างสม่ าเสมอ  



  ๒.  มาตรการและแนวปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม 
  ๒.๑  ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถือปฏิบัตติน  โดยเว้นระยะห่าง (Physical 
Distancing) อย่างเครง่ครัด และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  ๒.๒  ให้การจัดกจิกรรมแบบกลุม่เท่าที่จ าเป็น โดยเน้นกิจกรรมแบบ Small Bubble สามารถ
เพิ่มพื้นที่กลางแจง้แต่ต้องมมีาตรการเว้นระยะห่าง หรอืจัดในที่โลง่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
  ๒.๓  ห้ามนักเรียนที่มีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซยีสข้ึนไป หรือมอีากาป่วย 
เช่น เจ็บคอ ไอ หรอืมีน้ ามกู เข้าร่วมกจิกรรมของโรงเรียน หากพบนักเรียนมีอาการดงักล่าว ให้รีบแจ้งผู้ปกครอง
มารับกลบับ้านทันที กรณีนักเรียนมีน้ ามูกด้วยสาเหตุอื่นให้มใีบรับรองแพทย์ประกอบ 
  ๒.๔  ในกรณีเชิญวิทยากรหรอืบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นวิทยากรหรือสอน  ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการ เช่นเดียวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

๓. มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน 
๓.๑  ให้ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อนทกุคน คอยสังเกตและหมั่นดแูล ให้ค าแนะน านักเรียนด้าน 

สุขอนามัยอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓.๒  ให้ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อนทกุคน  เป็นแบบอย่างที่ถูกตอ้งในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง 
  ๓.๓  ให้ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อนทกุคน  รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทันที ในกรณีที่
พบเหตุการณ์ผิดปกต ิ
  ๓.๔  ให้ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อนทกุคน  ท าแบบประเมิน TST ผ่านระบบทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
และมผีลตรวจ ATK หรือ เอกสารแสดงการรบัวัคซีน  ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 
  ๓.๕  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าทีเ่วรประจ าวันในการท าหน้าที่ตรวจคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนขอให้ด าเนินการตรวจและคัดกรองนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
  ๓.๖  ในกรณีเผชิญปัญหาพบผู้ติดเช้ือหรือผูส้ัมผสัเสี่ยงสงู ให้ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุของ
โรงเรียน 
 
 ๔.  มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
  ๔.๑  ขอความร่วมมือในการติดตามข้อมลูข่าวสารการแพร่ระบาด 
  ๔.๒  ขอความร่วมมือผู้ปกครองประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียนและคนในครอบครัวผ่าน
ระบบ Thai save Thai (TST)  
  ๔.๓  ขอความร่วมมือผู้ปกครองจัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรยีนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน โดย
บรรจุในถุงสุขอนามัย (Healthy Bag) ประกอบด้วย ช้อนสอ้ม แก้วหรือขวดน้ าดื่ม ผ้าเช็ดมอื แอลกอฮอลล์้างมือ 
หน้ากากอนามัยส ารอง 
  ๔.๔  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง  รถรับส่งนกัเรียน รอรบัและส่งนักเรียนด้านนอกบริเวณโรงเรียน 
หรือบรเิวณที่โรงเรียนจัดไว้ให ้



  ๔.๕  ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลเรื่องการเดินทางของนกัเรียนด้วยมาตรการที่ปลอดภัย และ
เว้นระยะห่าง 
  ๔.๖  ขอความร่วมมือผู้ปกครองสงัเกตอาการนกัเรียน หากพบนักเรียนมอีาการป่วยหรอืมีไข้  
ให้งดการมาโรงเรียนและแจ้งครูทีป่รึกษาให้รบัทราบ 
  ๔.๗  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เฝ้าระวัง ป้องกันการแพรร่ะบาดของเช้ือโรค และปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
  ๔.๘  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน งดเข้าพื้นทีเ่สี่ยง พื้นที่แออัด และงดการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีการรวมกลุม่จ านวนมาก 
  ๔.๙  หากผู้ปกครอง นักเรียน หรือบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากสถานทีเ่สี่ยง ขอให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค Covid - ๑๙ อย่างเครง่ครัด 
 
  อนึ่ง มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลีย่นแปลงหรอืทบทวนตามความ
เหมาะสมหากสถานการณ์ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
          (นางกุสุมาวดี  พลเรอืงทอง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  

 
   


