
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
เร่ือง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

................................................................................ 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (COVID-19)                     
ท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก ตระหนักถึงความปลอดภัย                    
ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ จึงก าหนดมาตรการป้องกัน                        
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (covid - 19) โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
 1 จัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 

- ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลการเข้าสถานศึกษา 

 2 เฝ้าระวัง สังเกตอาการเส่ียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก  
จมูกไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่มีรส พร้อมบันทึกผลส าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา  
และรายงานต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรณีพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด  
 3 ก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
 4 จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มีหน้ากากเข้า
มาในสถานศึกษา   
 5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างพอเพียง 

- มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีเพียงพอ เพื่อการล้าง
มือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร    

 6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างพียงพอ   
 7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย   
1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)    
 8 มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน  
 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีก าหนดได้ ให้จัดสลับวันเรียนแต่ละช้ันเรียนหรือ
การแบ่งจ านวนนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นท่ี และสภาพห้อง โดยแบ่งรูปแบบดังนี้ 
 9.1 รูปแบบการรับบริการแบบ on site  
 9.2 รูปแบบการรับบริการแบบ on hand  
 9.3 รูปแบบการรับบริการแบบ on demand 
 9.4  รูปแบบการรับบริการแบบ online 



    
 10 ให้ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆรวมถึงสุขา และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา 

- ให้ทุกห้องเรียนด าเนินการจัดการให้มีการระบายอากาศท่ีดีภายในห้องเรียน เพื่อให้อากาศถ่ายเท
สะดวก 

- ให้ทุกห้องเรียนท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุท่ีให้งาน
ก่อนและหลังใช้งาน    

 11 ให้มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเส่ียงร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู 
มือจับประตู – หน้าต่าง 
 12 ใหม้ีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน    
 13 ให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้
ดี ส าหรับใช้ปิด – เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก     
 14 ใหม้ีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม 

-  ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ให้คิดจ านวนผู้เข่าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นท่ี
ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเล่ียงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน    

 15 ใหม้ีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเสาธง
 16 ใหม้ีการจัดเหล่ือมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหล่ือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

-   จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นท่ีรอคิวท่ีมีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ท้ังบริเวณจุด
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ า 

 17 ให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม    
 18 ก าหนดให้ใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ผ้าเช็ดหน้า    
 19 จัดให้มหี้องพยาบาลหรือพื้นท่ีส าหรับแยกผู้มีอาการเส่ียงทางระบบทางเดินหายใจ   
 20 จัดต้ังนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อน
นักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง 

- แต่งต้ังตัวแทนนักเรียน เป็นแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสาตามศักยภาพของนักเรียน และจัดอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพและประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี 
เช่น วิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ฯลฯ 
   

มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
 21 จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี เช่น วิธีท่ีล้างมือ  
ท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด 19  
 22 ให้เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา   
 23 ก าหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 24 ให้ใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website , Facebook , Line ,  
QR Code , E-mail  



มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 
 25 จัดเตรียมหน้ากากผ้า ส ารองส าหรับเด็กเล็ก    
 26 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19   
 27 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง    
 28 ให้ท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตาราง
เวรทุกวัน (กรณีมีท่ีพักและเรือนนอน)  

- ส าหรับห้องนอนเวรกลางคืน เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก ไม่มีท่ีพัก  
หรือเรือนนอนส าหรับนักเรียน    

 29 ให้ท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ 
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน (กรณีมีท่ีพักและเรือนนอน)    
 30 ให้ดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์  
รวมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติก ท่ีมารับบริการแบบตามนัดหรือมาขอรับการประเมินคัดกรองเพื่อ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน    

มิติที่ 4 สวัสดิการภาพและการคุ้มครอง 
 31. เตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วยกักกัน หรือกรณีปิดโรงเรียน
  31.1 กรณีท่ีนักเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 

- จัดการเรียนการสอนแบบ On demand เช่น จัดท าการสอน การสาธิต เป็น VDO you tube 
  31.2 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 
 -   จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On hand เช่น การจัดส่งส่ือการเรียนการสอนท่ีบ้านโดยมีการ
แนะน าคู่มือการใช้ส่ือ เป็นต้น    
 32. เตรียมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) 

- ให้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
- ให้บูรณาการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอน   

 33. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 34. ตรวจสอบประวัติเส่ียงของนักเรียนและบุคลากร รวมท้ังตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ  
14 วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน 
 - ให้ครูประจ าตัวนักเรียนทุกคนตรวจสอบประวัติเส่ียง และตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน
ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียนของนักเรียน 
 - ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ตรวจสอบประวัติเส่ียง และตรวจสอบเรื่องการกักตัว
ครบ 14 วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันของเปิดเรียน    
 35. หากมีกรณีท่ีมี นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีสงสัยติดเช้ือหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19  
ท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การกักตัว
ให้ครบ 14 วันหรืออื่นๆ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน  

 

 



มิติที่ 5 นโยบาย 
 36. จัดให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
 - ให้มีการประชาสัมพันธ์ลงประกาศแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
 - ให้งานประชาสัมพันธ์จัดท าป้ายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และติดต้ังท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 - ให้ครูประจ าตัวนักเรียนหรือครูประจ าห้องเรียนจัดต้ังกลุ่ม Line หรือ Facebook ผู้ปกครอง
นักเรียนและประชาสัมพันธ์ความรู้และการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน และผู้ปกครองให้ทราบ
ท่ัวถึง   
 37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น 
ลายลักษณ์หรือหลักฐานชัดเจน   
 38. ให้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
  - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ    
 39. ให้แต่งต้ังคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 
 - ให้ฝ่ายวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - ให้ ฝ่ ายบริหาร ท่ัวไป แ ต่ง ต้ังคณะท าง านป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรคโควิ ด  19  
ประจ าปีการศึกษา 2564   
 40. ให้มีการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถ
หรือมีสัญญาลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน   
 - ให้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป เ ชิญ ผู้ประกอบการรถรับ -ส่ง นักเรียน ของศูนย์การ ศึกษาพิ เศษ  
ประจ าจังหวัดตาก เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
 41. ให้ฝ่ายแผนงานจัดท าแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
 42. ให้พัสดุจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่   
 43. ให้ประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น  
บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  
 44. ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลวางแผนในการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลในการดูแลนักเรียน
และการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  
 
 



  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันอย่างเคร่งครัด 
   

                      ประกาศ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  
 
 
 

              (นายไพฑูรย์  เรืองสุวรรณ์) 
                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดตาก 


