ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
................................................................................
เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐1๙ (COVID-19)
ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ จึง กาหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (covid - 19) โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
1 จัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
- ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลการเข้าสถานศึกษา
2 เฝ้าระวัง สังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่ น ไอ มีน้ ามู ก เจ็บ คอ เหนื่อ ยหอบ หายใจล าบาก
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่มีรส พร้อมบันทึกผลสาหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
และรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
3 กาหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
4 จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้า
มาในสถานศึกษา
5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างพอเพียง
- มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้าง
มือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร
6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สาหรับใช้ทาความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างพียงพอ
7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย
1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)
8 มีการทาสัญลักษณ์แสดงจุดตาแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน
9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กาหนดได้ ให้จัดสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียนหรือ
การแบ่งจานวนนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และสภาพห้อง โดยแบ่งรูปแบบดังนี้
9.1 รูปแบบการรับบริการแบบ on site
9.2 รูปแบบการรับบริการแบบ on hand
9.3 รูปแบบการรับบริการแบบ on demand
9.4 รูปแบบการรับบริการแบบ online

10 ให้ทาความสะอาดห้องเรี ยน ห้องต่าง ๆรวมถึง สุขา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
- ให้ทุกห้องเรียนดาเนินการจัดการให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในห้องเรียน เพื่อให้อากาศถ่ายเท
สะดวก
- ให้ทุกห้องเรียนทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ให้งาน
ก่อนและหลังใช้งาน
11 ให้มีการทาความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู
มือจับประตู – หน้าต่าง
12 ให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน
13 ให้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้
ดี สาหรับใช้ปิด – เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก
14 ให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทากิจกรรม
- ให้ควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ให้คิดจานวนผู้เข่าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่
ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
15 ให้มีการปรับลดเวลาในการทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเสาธง
16 ให้มีการจัดเหลื่อมเวลาทากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน
- จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับประทานอาหาร หรือห้องน้า
17 ให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทากิจกรรม
18 กาหนดให้ใช้ส่ วนตัว ไม่ ใช้สิ่ง ของร่วมกับผู้ อื่น เช่น แก้วน้า ช้อน ส้อม แปรงสีฟั น ยาสีฟั น
ผ้าเช็ดหน้า
19 จัดให้มหี ้องพยาบาลหรือพื้นที่สาหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ
20 จัดตั้งนั กเรียนแกนนาด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อ น
นักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง
- แต่งตั้งตัวแทนนักเรียน เป็นแกนนาด้านสุขภาพ จิตอาสาตามศักยภาพของนักเรียน และจัดอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพและประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
เช่น วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ฯลฯ
มิติที่ 2 การเรียนรู้
21 จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น วิธีที่ล้างมือ
ที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19
22 ให้เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคานึง ถึง การเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา
23 กาหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล
24 ให้ใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website , Facebook , Line ,
QR Code , E-mail

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส
25 จัดเตรียมหน้ากากผ้า สารองสาหรับเด็กเล็ก
26 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19
27 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
28 ให้ทาความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตาราง
เวรทุกวัน (กรณีมีที่พักและเรือนนอน)
- ส าหรั บ ห้ อ งนอนเวรกลางคื น เนื่ อ งจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ตาก ไม่ มี ที่ พั ก
หรือเรือนนอนสาหรับนักเรียน
29 ให้ทาความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญ ญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน (กรณีมีที่พักและเรือนนอน)
30 ให้ ดู แ ลนั ก เรี ย นที่มี ค วามบกพร่ อ งด้ า นพั ฒ นาการ การเรี ยนรู้ หรื อ ด้า นพฤติ ก รรมอารมณ์
รวมถึง ภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่ มารับบริการแบบตามนัดหรือมาขอรับการประเมินคัดกรองเพื่อ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน
มิติที่ 4 สวัสดิการภาพและการคุ้มครอง
31. เตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนป่วยกักกัน หรือกรณีปิดโรงเรียน
31.1 กรณีที่นักเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
- จัดการเรียนการสอนแบบ On demand เช่น จัดทาการสอน การสาธิต เป็น VDO you tube
31.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On hand เช่น การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนที่บ้านโดยมีการ
แนะนาคู่มือการใช้สื่อ เป็นต้น
32. เตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
- ให้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหน้าเสาธง
- ให้บูรณาการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอน
33. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา
34. ตรวจสอบประวัติ เสี่ ยงของนั กเรีย นและบุค ลากร รวมทั้ง ตรวจสอบเรื่อ งการกัก ตั ว ให้ ครบ
14 วัน ก่อนมาทาการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน
- ให้ครูประจาตัวนักเรียนทุกคนตรวจสอบประวัติเสี่ยง และตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน
ก่อนมาทาการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียนของนักเรียน
- ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ตรวจสอบประวัติเสี่ยง และตรวจสอบเรื่องการกักตัว
ครบ 14 วัน ก่อนมาทาการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันของเปิดเรียน
35. หากมีกรณีที่มี นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19
ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การกักตัว
ให้ครบ 14 วันหรืออื่นๆ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน

มิติที่ 5 นโยบาย
36. จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
- ให้มีการประชาสัมพันธ์ลงประกาศแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
- ให้งานประชาสัมพันธ์จัดทาป้ายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการ แพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และติดตั้งทั้งในและนอกสถานศึกษา
- ให้ครูประจาตัวนักเรียนหรือครูประจาห้องเรียนจัดตั้ง กลุ่ม Line หรือ Facebook ผู้ปกครอง
นักเรียนและประชาสัมพันธ์ความรู้และการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน และผู้ปกครองให้ทราบ
ทั่วถึง
37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น
ลายลักษณ์หรือหลักฐานชัดเจน
38. ให้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการกาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
39. ให้แต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และกาหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
- ให้ ฝ่ า ยวิ ช าการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจาปีการศึกษา 2564
- ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป แต่ ง ตั้ ง คณะท างานป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19
ประจาปีการศึกษา 2564
40. ให้มีการจัดการความสะอาดบนรถรับ -ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งบนรถ
หรือมีสัญญาลักษณ์จุดตาแหน่งชัดเจน
- ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป เชิ ญ ผู้ ป ระกอบการรถรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจาจังหวัดตาก เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
41. ให้ ฝ่า ยแผนงานจัด ทาแผนการใช้ง บประมาณในการป้อ งกั นการแพร่ ระบาดโรคโควิ ด 19
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
42. ให้พัสดุจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สาหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่
43. ให้ ป ระสานแสวงหาแหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ เอกชน เช่ น ท้ อ งถิ่ น
บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อดาเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
44. ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลวางแผนในการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลในการดูแลนักเรียน
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

(นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก

