
 
 

 
ประกาศโรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 

 เรือ่ง แนวทางการจดัการเรยีนการสอน ภาคเรยีนที ่๑ ปกีารศกึษา ๒๕๖๕  
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) 

----------------------------------------------------------------- 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

ทั่วประเทศ ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตระหนักถึงความพร้อมใน 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร 
รวมถึงบุคคลที่เกี ่ยวข้องโดยกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ
มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

๑. กำหนดเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั ้งแต่วันที ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ในรูปแบบออนไซต์ (On-Site) ที่โรงเรียน ทุกระดับชั้น 

๒. การจดัการเรยีนการสอน 
    ๒.๑ กำหนดจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาตามคาบเรียนที่งานตารางสอนกำหนด 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันเปิดภาคเรียนวันแรก คาบเรียนที่ ๑ และ ๒ ให้นักเรียน
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องโฮมรูม เพ่ือรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน  

  ๒.๒ หลังเสร็จสิ ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน ให้ครูผู ้สอนบันทึก 
การเข้าเรียนของนักเรียนในระบบ WTS DSchool เพ่ือแจ้งให้กบัผู้ปครอง 

 ๒.๓ การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการตามรูป WTS Platform  และภายใต้
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๓. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ เมื่อเข้าสู่โรงเรียนนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง  

ณ บริเวณ screening zone  ให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑.๑ กรณีได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ให้ทำการวัดอุณหภูมิ ประเมินตนเองและ

ประเมินความเส ี ่ยงจากระบบ Thai Save Thai (TST) เม ื ่อผ ่านค ัดกรองเร ียบร้อยจะได ้รับ  
school pass สีเขียว แล้วเข้าสู่บริเวณ safety zone 
            ๓.๑.๒ กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ ๒ เข็ม ให้ทำการวัดอุณหภูมิ ประเมินตนเองและ
ประเมินความเสี่ยงจากระบบ Thai Save Thai (TST) และเข้ารับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 



๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วย Antigen test kit สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ณ ห้อง quarantine เมื่อผ่านคัดกรอง
เรียบร้อยจะได้รับ school pass สีแดง แล้วเข้าสู่บริเวณ safety zone  
  ๓.๑.๓ กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วย Antigen 
test kit (ATK) แล้วผลเป็นบวก (positive) ดำเน ินการแจ้งผ ู ้ปกครองของนักเร ียนให้มารับ 
เพ่ือไปรักษาตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓.๒ กรณีนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนพบเชื้อให้ดำเนินการดังนี้ 

๓.๒.๑ ให้นักเรียนที่พบเชื้อแจ้งไปยังครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาแจ้งมายังครู 
งานอนามัยโรงเรียน ผ่าน line official W.T.S. General  
 ๓.๒.๒ ให้ครูและบุคลากรที่พบเชื้อแจ้งมายังครูงานอนามัยโรงเรียนผ่าน line official 
W.T.S. General  
 ๓.๒.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรที่พบเชื้อให้แยกกักตัวที่บ้านหรือรักษาตาม
มาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 

 ๓.๒.๔ นักเรียน ครูและบุคลากรที่เป็นผู้เสีย่งสูงที่ไดร้บัวัคซนีครบ ๒ เขม็ กรณีไม่ม ี
อาการให้มาเรียนตามปกติ และกรณีมีอาการให้กักกันเป็นเวลา ๕ วัน สังเกตอาการ ๕ วัน และ 
คัดกรองการติดเชื้อด้วย Antigen test kit (ATK) ทันที หรือในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ หลังผู้สัมผัส 
ติดเชื้อ 

๓.๒.๕ นักเรียน ครูและบุคลากรที่เป็นผู้เสีย่งสูงทีย่ังไดร้บัวคัซนีไม่ครบ ให้กักตัวเอง 
เป็นเวลา ๕ และสังเกตอาการ ๕ วัน และคัดกรองการติดเชื้อด้วย Antigen test kit(ATK) ทันที หรือ
ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ หลังผู้สัมผัสติดเชื้อ 
            ๓.๒.๖ นักเรียน ครูและบุคลากรที่เป็นผู้เสี่ยงต่ำ ให้จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่
โรงเรียนตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
  ๓.๒.๗ ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนหรือสำนักงาน ที่มีบุคคลพบเชื้อ ในกรณีพบ
เชื้อนอกโรงเรียนให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น 

 ๓.๓ เมื่อเข้าสู่บริเวณ safety zone ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ดำเนินการดังนี้ 
            ๓.๓.๑ กำหนดให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) ได้แก่ ๑) เว ้นระยะห่าง (distancing) เว ้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร   
๒) สวมหน้ากาก (mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในโรงเรียน  
๓) ล้างมือ (hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ นาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
๔) ตรวจคัดกรอง (Testing) วัดไข้ ส ังเกตอาการ ซักประวัต ิและตรวจATK ให้ก ับผู ้ เส ี ่ยงสูง  
๕) ลดแออัด (Reducing) ลดเข้าไปในพื ้นที ่เสี ่ยงหรือกลุ ่มคนจำนวนมาก ๖) ทำความสะอาด
(Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสร่วม อาทิเช่น ลูกบิด ราวบันได้ ปุ่มลิฟต์ ฯลฯ   
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ๑) ดูแลตนเอง (self-care) ดูแลเอาใจใส่ ปฏิบัติตน มีวินัย 
รับผิดชอบตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒) ใช้ช้อนส่วนตัว(Spoon) ใช้ช้อนกลางของ
ตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหาร่วมกัน งดสัมผัสร่วมกับผู้อื ่น ๓)  กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating)  
กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีเก็บอาหารเกิน ๒ ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง 
๔) ลงทะเบียนเข้า-ออก นักเร ียนมีการลงทะเบียนเข ้า -ออกโรงเร ียนด้วยระบบ D-school  



๕) สำรวจตรวจสอบ (check) สำหรับบุคคล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง ๖) กักกันตนเอง (Quarantine) กักกันตนเองเป็นเวลา ๑๐ วัน เมื ่อเป็น 
ผู้เสี่ยงสูงที่มีอาการและรับวัคซีนไม่ครบ ๒ เข็ม  

๓.๓.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรมีการทำกิจกรรมร่วมกันแบบ small bubble 
หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ และกิจกรรมข้ามกลุ่ม 

๓.๔ โรงเรียนดำเนินการตามแนวทาง ๗ มาตรการ ดังนี้ 
๓.๔.๑ โรงเรียนผ่านการประเมินความพร้อม Thai Stop COVID Plus (TSC+) 

ตามการประเมินของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และรายงานผล ผ่าน MOECOVID   
 ๓.๔.๒ การทำกิจกรรมร่วมกันแบบ small bubble หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 
และกิจกรรมข้ามกลุ่ม  

 ๓.๔.๓ มีจัดระบบการให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ  
และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  

๓.๔.๔ จ ัดการอนามัยส ิ ่งแวดล้อม ได ้แก่ สถานที ่ระบายอากาศได้สะดวก  
การทำความสะอาดสถานที่และพื้นที ่ผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ การจัดการเกี ่ยวกับคุณภาพน้ำ  
การจัดการขยะ เป็นต้น 

 ๓.๔.๕ จัดทำแผนเผชิญเหตุ จัดห้อง school isolation ที่สำหรับกักตัวนักเรียน ครู
และบุคคลากรที่พบเชื้อ 
 ๓.๔.๖ ควบคุมการเข้า-ออก โรงเรียน โดยมีการระบบการคัดกรอง รวมไปถึงการย้ำ
เตือนในกรณีท่ีไปในสถานที่เสี่ยงต่างๆ  
 ๓.๔.๗ มีการจัดการข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียน ครูและบุคคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
มีการจัดทำ School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
                                                  (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


