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คํานํา 

 

ตามท่ีศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแถลงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซ่ึงปจจุบันพบวายังมีผูติดเชื้อดังกลาว

จํานวนมาก ในสวนของจังหวัดเชียงใหม คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดไดมีคําสั่งท่ี ๙๓/๒๕๖๔ ซ่ึงให

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทงดใชอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ปกติ (ON - SITE) โดยใหพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนแทนนั้น ประกอบกับหนังสือท่ี ศธ 

0269/2811 เรื่องการประเมินความพรอมของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาการเปดเรียนแบบ On-Site ของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดใหสถานศึกษาท่ีมีความประสงคขอจัดการเรียนการสอน

แบบปกติจะตองเสนอแผนงานเพ่ือใชประกอบการประเมินความพรอมตามเกณฑของสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหมและผานความเห็นชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ON - SITE) ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีอาจเกิดข้ึน เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด

เชียงใหม โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                

โคโรนา 2019 (โควิด 19) ข้ึน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาถึงความพรอมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบปกติ (ON - SITE) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลท่ีนําเสนอใน

รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับคณะกรรมการในการพิจารณาประเมินความพรอมดังกลาว 

 

 
      (อาจารย ดร.ศักดา  สวาทะนันทน) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

1.1 ขอมูลสถานศึกษา 

o ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม สังกัด คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

o ท่ีอยู ตําบล สุเทพ อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม 

o รหัสสถานศึกษา 1450011101  

o ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย ดร.ศักดา สวาทะนันทน 

o ระดับชั้นท่ีเปดสอนระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย  

o จํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,418 คน  

o จํานวนครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังหมด 119 คน   

 

1.2 สถานการณการพบผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนที่ตั้งของ

สถานศึกษาในชวง 14 วันที่ผานมา 

 พบการแพรกระจายเชื้อในครอบครัว ในชุมชน 

   พบผูปวยยืนยัน Imported case แตไมแพรเชื้อในชุมชน  

   ไมพบผูปวยยืนยัน  
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1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

o รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีผานมา  

   On Site (จัดการเรียนการสอนแบบใหผูเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติโดยไดรับอนุญาต

จาก ศบค.จังหวัด) 

   Online (จัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต) 

   On air (จัดการเรียนการสอนแบบเรียนผาน DLTV) 

   On Demand (จัดการเรียนการสอนผานแอปพลิเคชันตางๆ) 

   On Hand (จัดการเรียนการสอนแบบมีใบงานหรือแบบฝกหัดใหนักเรียนนําไปเรียนรูเองท่ีบาน) 

 

o รูปแบบการจัดการเรียนการสอน On site (ภาคเรียนท่ี 1/2564 )  

   รูปแบบท่ี 1 มาเรียนทุกระดับชั้น 

   รูปแบบท่ี 2 แบง 2 กลุม มาเชากับมาบาย 

   รูปแบบท่ี 3 แบงกลุมสลับวันมาเรียน 

   รูปแบบท่ี 4 แบงนักเรียน 3 กลุม สลับวันกันมาโรงเรียน 

   รูปแบบท่ี 5 รูปแบบอ่ืน ๆ ตามสภาพบริบทของพ้ืนท่ี เชน แบงครู 2 กลุม เพ่ือดูแลเด็ก                  

2 กลุม (เรียนออนไลน เรียนท่ีโรงเรียน) (สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 
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การปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 

 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใหสอดคลองตาม

มาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการ

ดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. การกําหนดมาตรการปองกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. การประเมินความพรอมของสถานศึกษากอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid + 

(TSC+) 

3. จัดทําระบบการสํารวจ ติดตาม คัดกรองสุขภาพและประวัติการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยงของ

นักเรียนเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปดเรียนตามปกติ (On-Site)  

4. การกําหนดแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ีท่ีอยู

ในความรับผิดชอบของโรงเรียน  

5. การจัดทําแผนรองรับในการจัดการเรียนการสอนในกรณีจังหวัดมีคําสั่งใหงดใชสถานศึกษาใน

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ  

6. การจัดทํามาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหสอคคลองตามคําสั่ง

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม  
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2.1 การกําหนดมาตรการปองกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ                

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

โรงเรียนไดจัดทําคูมือเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เผยแพรใหผูบริหาร บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของได

ทราบและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตาง ๆ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 1) มาตรการหลัก

และระบบการคัดกรอง 2) แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน 3) แนวปฏิบัติของบุคลากรและผูมี

สวนเก่ียวของ 4) มาตรการกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา ตามเอกสารคูมือมาตรการปองกันและแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -

19) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564   

 

2.2 การประเมินความพรอมของสถานศึกษากอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop 

Covid + (TSC+) 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาโดยกําหนดให

สถานศึกษาท่ีอยูในโซนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด(สีแดง)และพ้ืนท่ีควบคุม(สีสม)ตองดําเนินการประเมินความ

พรอมของสถานศึกษากอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid + (TSC+)  ดังนั้นเพ่ือใหเปนไป

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดดําเนินการประเมินเพ่ือ

เตรียมความพรอมของสถานศึกษากอนเปดเรียนผาน Thai Stop Covid Plus โดยมีผลการประเมินผาน

มาตรฐาน ท่ีกรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตามภาพ 1  
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ภาพ 1 หนังสือการรับรองสถานศึกษาท่ีผานมาตรฐานตามเกณฑ ระบบ Thai Stop Covid + (TSC+)   

 

2.3 การจัดทําระบบการสํารวจ ติดตาม คัดกรองสุขภาพและประวัติการเดินทางไปพ้ืนที่ 

เสี่ยงของนักเรียนเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปดเรียนตามปกติ (On-Site)  

 เพ่ือใหมีระบบการติดตามและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อฯ โรงเรียนไดดําเนินการจัดทํา

ระบบดังกลาวและกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองกรอกแบบประเมินสุขภาพตนเองเบื้องตนท่ีเว็บไซตของ

โรงเรียน ตามภาพ 2 อยางตอเนื่องโดยมีอาจารยท่ีปรึกษากํากับติดตามการกรอกแบบประเมิน สําหรับ

นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยนอกจังหวัดเชียงใหม เม่ือเดินทางกลับเขาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมให

นักเรียนแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเขาสูระบบการติดตามและดูแลนักเรียนหอพัก และหากนักเรียนมี

ประวัติ เดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด ตองปฏิบัติตามคําสั่ งหรือประกาศของ

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม (รายละเอียดประกาศแนวปฏิบัติตามเอกสารประกอบใน

ภาคผนวก 1) 
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ภาพ 2 ระบบ การติดตามและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อฯ 

 

2.4 การกําหนดแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดของอาคาร 

สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียน  

 เพ่ือใหระบบกายภาพโดยเฉพาะดานอาคารสถานท่ีและความปลอดภัยของโรงเรียนเปนไปตาม

มาตรฐาน โรงเรียนไดจัดทําประกาศแนวปฏิบัติของมาตรการในเรื่องดังกลาว (รายละเอียดประกาศแนว

ปฏิบัติตามเอกสารประกอบในภาคผนวก 2) และกํากับติดตามการดําเนินงานโดยผูรับผิดชอบท่ีไดรับคําสั่ง

แตงตั้ง 
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ภาพ 3 ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและความปลอดภัยของโรงเรียน 
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2.5 การจัดทําแผนรองรับในการจัดการเรียนการสอนในกรณีจังหวัดมีคําสั่งใหงดใช

สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  

เพ่ือใหมีแผนรองรับในการจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ีจังหวัดเชียงใหม มีคําสั่งหรือประกาศให

งดใชสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ โรงเรียนไดจัดทําแผนและกําหนดแนวปฏิบัติงาน

ดานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

1. พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของรายวิชาตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชน การเรียนวิชาวายน้ํา 

ดนตรีประเภทเครื่องเปา เปนตน  

2. กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2/2564 เปน 4 รูปแบบ คือ 

 รูปแบบท่ี 1 จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลนผานระบบ CMUD LMS ตามตาราง

เรียนของภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

  รูปแบบท่ี 2 จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานระหวางการเรียนแบบ Online และ

แบบปกติในสถานศึกษาหรือ On-Site (กรณีท่ีจังหวัดอนุญาตใหโรงเรียนสามารถใชสถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบปกติได) โดยสลับวันเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน

ปลายดังตารางและกําหนดกลุมเรียนหองละประมาณ 20 – 25 คน เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดหองเรียน

ตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และลดความแออัดของนักเรียน  

  เนื่องจากจํานวนคาบเรียนในวันท่ีมีการเรียนแบบ On-Site มีจํานวนจํากัด โรงเรียนจึงตอง

ปรับจํานวนคาบเรียนเวลา และลักษณะของรายวิชาใหเหมาะสมในลักษณะดังนี้  

1) การเรียนแบบ On – Site ทุกระดับชั้นมีจํานวน 7 – 8  คาบเรียนตอวัน ต้ังแตเวลา 

8:30 – 16:35 น. 

2) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบ On – Site และ Online ของแตละ

รายวิชาใหมีความเหมาะสมกับขอจํากัดท้ังดานจํานวนคาบเรียนของชวงเวลาในระยะดังกลาว ดังนี้  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 1 คาบ/สัปดาห ท่ีเปนรายวิชาภาคทฤษฎีใหจัดการเรียนดวย

รูปแบบออนไลน  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 2 คาบ/สัปดาห ใหเรียนดวยรูปแบบออนไลน และ On-Site 

อยางละ 1 คาบ  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 3 คาบ/สัปดาหข้ึนไป ใหเรียนดวยรูปแบบออนไลนอยางนอย 

1 คาบ และกําหนดใหมีคาบเรียนสําหรับการศึกษาดวยตนเองจํานวน 1 คาบเรียน  
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3) งดการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในชวงการจัดการเรียนการสอนระยะท่ี 2 โดยให

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาวในลักษณะท่ีเหมาะสมทดแทนในชวงระยะท่ี 3  

4) ปรับลดคาบเรียนในกิจกรรมวิชาการ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

5) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมคาบแนะแนวเปนรูปแบบออนไลน     

6) พิจารณาปรับตารางเรียนออนไลนใหเหมาะสม เชน มีการกําหนดเวลาพักระหวาง

เรียนในคาบเรียนภาคเชาและภาคบาย เพ่ือไมใหนักเรียนตองเรียนผานหนาจอภาพในเวลาติดตอกันนาน

เกินไป 

 รูปแบบท่ี 3 จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกต ิโดยการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบนี้ข้ึนอยู

กับคําสั่ง ประกาศหรือขอกําหนดแนวทางในการอนุญาตใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได

ตามปกติ โดยโรงเรียนมีมาตรการเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้   

1) ใหนักเรียนและบุคลากรตองประเมินสุขภาพตนเองเบื้องตนทุกวันกอนมาเรียนหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา หากพบวามีอาการไข มีน้ํามูก ไอ มีเสมหะ หรือมีอาการคลายเปนหวัด ให

หยุดพักรักษาตัวจนกวาจะหายเปนปกติโดยนักเรียนใหแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ สําหรับบุคลากรใหแจง

ใหผูบังคับบัญชาข้ันตนทราบ 

2) ในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือแบบ On-Site นักเรียนและ

ครูผูสอนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 

3) การจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาใหทําการสอนแบบประจําหองเรียน 

หลีกเลี่ยงการเดินสลับหองเรียนยกเวนกรณีคาบเรียนท่ีตองใชหองปฏิบัติการ 

 รูปแบบท่ี 4  จัดการเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบออนไลนและ On-Site พรอมกัน 
 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ใหดําเนินการสอดคลองตามประกาศและ

แนวปฏิบัติตาง ๆ โรงเรียนไดกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) หลีกเลี่ยง งด หรือปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของ

นักเรียน อาทิ กิจกรรมไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมคาย

พักแรมหรือศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีมีตอการแพรระบาดของโรค 

2) กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติใหมีความเหมาะสม ดังนี้ 

o การจัดการเรียนการสอนในระยะท่ี 1 – 2 งดการทํากิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

(ยกเวนกรณีมีกิจกรรมพิเศษ) 
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o การจัดการเรียนการสอนระยะท่ี 3 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ใหมีแนวปฏิบัติดังนี้  

- กําหนดใหนักเรียนและครูตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 

- งดหรือสลับวันการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงชองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลาย 

- จัดพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมโดยตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล

(Social Distancing) อยางนอย 1 – 2 เมตร  

- ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหกระชับ กรณีมีการประชาสัมพันธขาวสารให

ผูรับผิดชอบพิจารณาเลือกใชชองทางการสื่อสารอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ 

ระบบเสียงตามสาย  

 

2.6 การจัดทํามาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหสอคคลองตามคําสั่ง

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนสอดคลองตามคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนไดติดตามสถานการณและจัดทําประกาศแนวปฏิบัติงานของ

โรงเรียนใหสอดคลองกับคําสั่งอยางตอเนื่อง  ตามเอกสารประกอบในภาคผนวก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

14 

 

การเฝาระวังและการสอบสวนโรค 

 
 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใหสอดคลองตาม

มาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนไดกําหนด

มาตรการหลัก ระบบการคัดกรอง  และกิจกรรมเม่ือเกิดการระบาดในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดของ

แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตาง ๆ ดังนี้  

3.1 มาตรการหลัก  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใชมาตรการหลัก 6 ขอ ของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข คือ 1.คัดกรองวัดไข  2.สวมหนากาก  3.ลางมือ  4.เวนระยะหาง  5. ทําความสะอาด และ 6.

ลดแออัด เปนหลักในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ระหวางเปดภาคเรียน ดังนี้ 

1. คัดกรอง (Screening) ผูที่เขามาในโรงเรียนทุกคน ตองไดรับการคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกาย 

2. สวมหนากาก (Mask) ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใน

โรงเรียน 

3. ลางมือ  

(Hand Washing) 

ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา หรือใชเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการสัมผัส

บริเวณจุดเสี่ยง เชน ราวบันได ลูกบิดประตู รวมทั้งไมใชมือสัมผัสใบหนา 

ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

4. เวนระยะหาง  

(Social Distancing) 

เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร รวมถึงการจัดเวน

ระยะหางของสถานที ่

5. ทําความสะอาด 

(Cleaning) 

เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเท ทําความสะอาดหองเรียน และ

บริเวณตาง ๆ โดยเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโตะ เกาอ้ี และวัสดุ

อุปกรณ กอนเขาเรียน ชวงพักเที่ยง และหลักเลิกเรียนทุกวัน รวบรวม

ขยะออกจากหองเรียนเพื่อนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ  

6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทํากิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จําเปนหรือเหลื่อมเวลาทํา

กิจกรรม หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่รวมตัวกันเปนกลุมลดแออัด  
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3.2 ระบบการคัดกรอง   

 โรงเรียนไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการคัดกรอง(Screening) เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามคูมือมาตรการปองกัน(คูมือมาตรการ

ปองกัน หนา6)  
 

3.3 มาตรการกิจกรรมเมื่อเกิดการระบาดในสถานศึกษา   

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

คําสําคัญ ความหมาย 

เหตุการณการระบาด เม่ือพบผูปวยยืนยันอยางนอย 1 ราย ซ่ีงคิดวาอาจมีการแพรกระจายเชื้อใน

สถานศึกษา   

ผูปวยท่ีเขาเกณฑตอง

สอบสวน (PUI) 

ผูท่ีมีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 

รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจ

เร็ว หรือ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก) และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับ

ผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ  

ผูปวยยืนยัน ผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอ

การติดเช้ือสูง 

ผูท่ีสัมผัสใกลชิดตามลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

o ผูท่ีเรียนรวมหอง ผูท่ีนอนรวมหอง หรือ เพ่ือนสนิทท่ีคลุกคลีกัน  

o ผูท่ีสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 

นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผูปวย โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวม

หนากากอนามัย  

o ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีปด ไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ

หรือหองปรับอากาศรวมกับผูปวย และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 

เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน   

ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอ

การติดเช้ือต่ํา 

ผูท่ีทํากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมกับผูปวยแตไมเขาเกณฑความเสี่ยง 

ผูไมไดสัมผัส ผูท่ีอยูในสถานศึกษาแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูปวยในชวง 14 วัน กอนปวย 

ผู ท่ีมีภาวะเส่ียงตอการ

ปวยรุนแรง 

ผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํา หรือ มีโรคประจําตัว หรือ ผูสูงอาย ุ
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กิจกรรมเมื่อมีการระบาด  

1. ปดสถานศึกษาเพ่ือทําความสะอาด เปนระยะเวลา 3 วัน  

2. สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเขาสถานศึกษา โดยใชเครื่อง

ตรวจวัดอุณหภูมิและดําเนินการตามมาตรการคัดกรอง หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง 

NP swab สงตรวจเชื้อ 

3. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง ใหดําเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจเชื้อ 

4. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อตํ่า ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหแยกตัวอยูท่ีบาน และให

ผูปกครองนักเรียนรายงานอาการ (Self – Report) ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบทุกวัน หากพบวามีอาการ

เขาเกณฑ PUI ใหดําเนินการแบบผูปวย PUI  

5. เม่ือเปดเรียน ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยางและ

พิจารณาความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการท่ีบาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล  

6. ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผูสัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด   
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ข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเมื่อมีการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แผนภาพข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษากรณีเกิดการระบาด 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 

มีไข หรือวัดอุณหภมูิรางกาย

ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป

หรือมีอาการทางเดินหายใจหรือ

เขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) 

ไมมีอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ 

เก็บตัวอยาง 

ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

อยูหองแยกของโรงพยาบาล 

ผูสัมผัสเสี่ยงตํ่า 

o อาการนอย อยูบาน 

o อาการมาก อยูหองแยกของโรงพยาบาล 

ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

เก็บตัวอยาง 

o กักตัวอยูบาน  

o ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 

ผูสัมผัสเสี่ยงตํ่า 

o ใชชีวิตตามปกต ิ

o ติดตามอาการใหครบ 14 วัน  
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การสรางความรวมมือจากทกุภาคสวน 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําหรับคณาจารย บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของเปนไปตามประกาศ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน มีมาตรฐานและคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมจึง

ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูเก่ียวของทุกภาคสวนท้ังผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง

และสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดในคูมือ

มาตรการปองกัน (คูมือมาตรการปองกัน หนา 10 – 17) นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดทําขอตกลงความ

รวมมือกับ ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการทําหนาท่ีหนวยงานสนับสนุน

การดูแลเรื่องระบบสุขภาพ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน โดยศูนยศรีพัฒนไดจัด

บุคลากรทางการแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญใหบริการประจาํโรงเรยีนทุกวัน  

 

 
 

ภาพ 5 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การกาํกบั ติดตามและรายงานผล 

 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนไดมีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานตาง ๆ (รายละเอียดของคณะกรรมการมี

รายนามในคูมือมาตรการปองกัน หนา 21) โดยกําหนดภารกิจ บทบาทหนาท่ี และผูรับผิดชอบตาม

โครงสรางของการบริหารงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้  

 กลุม ภารกิจ/

กิจกรรม 

บทบาทหนาท่ี  ผูรับผิดชอบ 

สวนอํานวยการ 

อํานวยการ รับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน มีอํานาจสั่ง

การ กําหนดแนวทาง วัตถุประสงคในการทํางาน วางแผน 

รวมทั้งสรางความมั่นใจในความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน 

ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่ เ ก่ียวของทั้งหมดใน

ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ข้ึ น ต ร ง ต อ ห น ว ย ง า น 

ตนสังกัด คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

หนวยงานที่เก่ียวของคือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม 

ผูอํานวยการ 

โรงเรียนสาธิตฯ 

สวนดําเนินการ 

กลุมภารกิจ

ยุทธศาสตรและ

วิชาการ 

(STAG) 

ทําหนาที่เสนอมาตรการ เปาหมายในการจัดการเหตุการณแก

ผูอํานวยการ ประสานและสนับสนุนดานวิชาการ ใหคําแนะนํา

ตอแผนเผชิญเหตุ (Incidence Action Plan) ประเมินผลการ

ดําเนินงาน และปรับปรุงใหเหมาะสมตามสถานการณ 

o คณะอนุกรรมการดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

o คณะอนุกรรมการดาน

กิจการนักเรยีน 
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 กลุม ภารกิจ/

กิจกรรม 

บทบาทหนาท่ี  ผูรับผิดชอบ 

วิเคราะหแผน ดําเนนิการปรับปรุง รายงาน และจัดสรุป

ทบทวนบทเรียนหลงัการปฏิบตักิาร (After Action Review) 

กลุมภารกิจทีม

ตระหนักรู

สถานการณ 

(SAT) 

ทําหนาที่รวบรวมขอมูล ทันตอสถานการณขาวสาร เพื่อติดตาม 

ตรวจจับ และประเมินสถานการณ พรอมทั้งแจงเตือนแก

ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาตอบสนองตอ

สถานการณนั้น ๆ และรายงานสถานการณตอผูอํานวยการ 

ทุกวัน 

o คณะอนุกรรมการดาน

ประชาสมัพันธ 

เครือขายความรวมมือ 

และกิจกรรมพิเศษ 

กลุมภารกิจ

ประสานงาน

และเลขานุการ 

(Liaison) 

ทําหนาที่สรุปรายงานการประชมุ จัดทําผงัการบริหาร ขอสั่ง

การ ผลการดําเนนิงาน ปญหาอุปสรรค และสื่อสารขอสั่งการ 

ใหการสนับสนุนงานดานบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกใน

ทุกๆ ดานใหกับทีมยอยทุกทีม และรับผิดชอบงานดาน 

สารบรรณ 

o คณะอนุกรรมการดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

o คณะอนุกรรมการดาน

กิจการนักเรยีน 

o คณะอนุกรรมการดาน

ประชาสมัพันธ 

เครือขายความรวมมือ 

และกิจกรรมพิเศษ 

สวนสนับสนุน 

สวนสนับสนุน ทําหนาที่ สนบัสนุนการทํางานในโรงเรียนทั้งหมด การติดตอ

ประสานงานตาง ๆ รวมทัง้การสนับสนนุวัสดุ ครุภัณฑ และ

งบประมาณ 

คณะอนุกรรมการดานการ

สนับสนุน บริการ อนามัย 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือ 

สวนปองกันและ

ควบคุมการ

แพรกระจายเชื้อ 

ทําหนาที่ พิจารณาการกักตัวกรณีมีผูสัมผสัเสี่ยงสงู เสนอเร่ือง

และรายงานกรณีมีผูสัมผัสเสี่ยงสูง แจงเตือนผูที่มีความเสี่ยงสูง 

และปองกันความเสี่ยงตาง ๆที่อาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

คณะอนุกรรมการดานการ

สนับสนุน บริการ อนามัย 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ภาพตัวอยางประกาศโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเก่ียวกับระบบการสํารวจติดตาม คัด

กรองสุขภาพและประวัติการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสียงของนักเรียนเพ่ือเตรียมการสําหรับ 
การสอนแบบปกติ (On-Site) 
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ภาคผนวก 2 
ภาพตัวอยางประกาศโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเก่ียวกับการกําหนดแนวปฏิบัติดาน

ความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ี 
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ภาคผนวก 3 
ภาพตัวอยางประกาศโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบัติดานการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับคําส่ังคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม 
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