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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
281 หมู่ 6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
27 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน 1 เล่ม
ด้ ว ยโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย มุ ก ดาหาร ได้ ด ำเนิ น การตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
โดยโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าเรือนพักนอน ในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2564 และเปิด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น
ในการนี้โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบและขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ office@pccm.ac.th
โทรศัพท์ 0 4266 0442

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คำนำ
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เล่มนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ
สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า โรงเรียนมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
โรงเรียนหวังเป็น อย่างยิ่งว่า แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ขอบคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการเตรียมการเปิ ด ภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เล่ม
นี้ จนสำเร็จด้วยดี

นายประกาศ อ่อนตาม
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
27 ตุลาคม 2564

สารบัญ
เนื้อหา
คำนำ
1.องค์ประกอบด้านกายภาพ
๒.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม
๓.องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ
๔.องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียน
การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ๖ มาตรการหลัก (DMHTRC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙
แผนเผชิญเหตุ
กำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ ATK
แบบบันทึก Time Line
แบบคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรือนพักนอน
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๑
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
--------------------------------โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ
Sandbox : Safety Zone in School โดยโรงเรียนมีนักเรียนทั้งประเภทพักนอน และไป-กลับ ได้นำมาตรการ
Sandbox : Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหว่างประเภทพักนอน และประเภทไป- กลับ
อย่างเคร่งครัด และตามมาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตามคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารกำหนด ดังนี้
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน
ประกอบด้วย
๑.๑ เรือนพักนอน ได้แก่ เรือนพักนอนชาย 1- 2 เรือนพักนอนหญิง 1-4 ประกอบด้วย
ระดับชั้น
เรือนพักนอน
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๑.๒ พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ ได้แก่ โรงอาหาร ห้องสมุด เรือนพยาบาล
๑.๓ พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ศูนย์กีฬา

๒
๑.๔ สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ บ้านพักครู ห้องทำงาน
๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดให้มีการประชุมหารือ ร่วมกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและได้มีมติให้ความเห็นชอบเปิด
เรียนตลอดภาคการศึกษา
๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนได้เตรียมการประเมินความ
พร้อม ดังนี้
๓.๑ ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ผ่านการประเมินทั้ง 44
ข้อและได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ่าน MOECOVID
๓.๒ โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือผลตรวจคัดกรอง
หาเชื้อเป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญ เหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ดังนี้
3.2.1 สถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีครูและบุคลากร โดยใช้เรือนรับรองเป็นสถานที่ School Isolation
3.2.2 สถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียนเป็นสถานที่ School Isolation
จุดที่ 1 ห้องพักศูนย์กีฬาฝั่งติดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
จุดที่ 2 ห้องพักชั้น 1 เรือนพักนอนหญิง 3 (นักเรียนหญิง)
จุดที่ 3 ห้องพักชั้น 1 เรือนพักนอนชาย 1 และ 2 (นักเรียนชาย)
๓.๓ โรงเรียนจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน
ดังนี้
๑) Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่
เหมาะสม มีจุดรับ-ส่ง สิ่งของ จุดรับ-ส่งอาหาร ซึง่ เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ที่เข้ามาในโรงเรียน ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ การทำความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสในการใช้ร่วมกัน การงดเว้นร่วมกิจกรรมแออัดที่มีคนจำนวนมาก ดังนี้
1.1 นักเรียนประจำ
1.1.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือให้
สะอาดอยู่เสมอ
1.1.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรองวันละ 2 ครั้ง เช้า
และเย็น
1.1.3 มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ดังนี้

๓
1) วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 นักเรียนต้องได้รับการตรวจคัด
กรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK (Professional use) ก่อนรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนโดยโรงเรียนจัดบุคลากร
ทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในการตรวจหรือนักเรียนคนใดที่ไม่สะดวกสามารถนำผล
การตรวจ จากสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ หรือหน่วยงานองค์กรเอกชนมาแสดงโดยยืนยันผลการ
ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงและนักเรียนคนใดไม่มีผลการตรวจดังกล่าวข้ างต้นจะไม่อนุญาตให้เข้าเรือนพักนอน
เด็ดขาด
๒) ในระยะ 7 วันแรกเป็นการกักตัวโรงเรียนยังไม่มีการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Onsite ให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ Online เมื่อครบ 7 วันแล้ว โรงเรียนจะตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ด้วยวิธีการ ATK (Professional use) เพื่อยืนยันผลความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 และเมื่อนักเรียนรายงานตัว
เข้าเรือนพักนอนแล้วในระยะเวลา 14 วันแรก โรงเรียนไม่อนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน และงดเยี่ยมทุกกรณี กรณี
มีเหตุจำเป็นโรงเรียนจัดให้ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนเป็นผู้ดูแลในการนำนักเรียนออกไปนอกโรงเรียน
แล้วแต่กรณี เช่น ไปพบแพทย์ตามใบนัด เจ็บป่วย ไม่สบาย หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายๆ
3) โรงเรียนตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์
4) เมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ไปติว สมัคร
สอบ หรือร่วมกิจกรรมวิชาการ เมื่อกลับเข้าเรือนพักนอนต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ทุก
ครั้งก่อนเข้าเรือนพักนอน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนและประกาศจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัด
มุกดาหาร อย่างเคร่งครัด
5) สำหรับปฏิทินการอนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน การเยี่ ยม โรงเรียน
จะได้แจ้งให้ทราบตามประกาศของโรงเรียน
6) นักเรียนต้องประเมิน (TST) ทุกคน
7) กรณีนักเรียนที่ไม่ส ามารถมารายงานตัว เข้ าเรื อนพักนอนตาม
ระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนและประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดมุกดาหาร
อย่างเคร่งครัด
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน ลูกจ้าง
แม่ครัว นักเรียน Education Hub ที่ไป-กลับ
1.2.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1.2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรองลงทะเบียนหรือสแกน
QR Code ไทยชนะ ทุกครั้งทั้งเช้าและเย็น และประเมินความเสี่ยง (TST) ของทุกๆ คนเป็นประจำทุกวัน
1.2.3 วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ทุกประเภท ผู้ประกอบอาหาร ร้านค้า พนักงานจ้างเหมาบริการและ
นักเรียน (Education Hub ไป-กลับ) ทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK (Professional
use) จากบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในการตรวจหรือนักเรียน บุคลากร คนใด
ที่ไม่สะดวกท่านสามารถนำผลการตรวจจากสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์หรือหน่วยงานองค์กรเอกชน

๔
มาแสดงโดยยืนยันผลการตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงและนักเรียนคนใดไม่มีผลการตรวจจะไม่อนุญาตให้เรียนใน
รูปแบบ On site
1.2.4 ในช่วงระยะเวลานักเรียนประจำกักตัว 7 วันนั้นให้นักเรียน
Education Hub ที่ไป-กลับ เรียนด้วยรูปแบบ Online ที่บ้านไปจนกว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
Onsite
1.2.4 ทุก 14 วัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกตำแหน่ง ทุกประเภท ผู้ประกอบอาหาร ร้านค้า พนักงานจ้างเหมาบริการและนักเรียน (Education
Hub ไป-กลับ) ทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ตามที่โรงเรียนกำหนด
1.2.5 การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ทุก 14 วัน โรงเรียน
จะได้แจ้งให้ทราบตามประกาศของโรงเรียน
สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK นั้นโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งแรกหรือเฉพาะการสุ่มตรวจนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือการสุ่มตรวจที่โรงเรียนกำหนด
เท่านั้น หากนักเรียนคนใดที่ขออนุญาตเดินทางกลับภูมิลำเนา ไปติว สมัครสอบ ร่วมกิจกรรมวิชาการ หรือเดินทาง
ไปในพื้นที่เสี่ยงสูง เมื่อจะกลับเข้าเรือนพักนอนต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK โดยนักเรียน
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง
1.3 บุคคคลภายนอก
1.3.1 พนักงานส่งพัสดุบริษัทเอกชน พนักงานส่งอาหาร รถแท็กซี่
บริษัทเอกชน และอื่นๆ ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนให้จอดรอรับ-ส่งที่บริเวณเต็นท์จุดคัดกรองเท่านั้น
1.3.2 บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้แสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้หรือแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนแล้ว(ถ้ามี) ทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่าง
เคร่งครัด จะอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ต้องได้รับการยืนยันจากผู้บริหาร ข้าราชการครูหรือบุคลลากรก่อนจึงจะ
อนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้
1.3.3 พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถเข้ามาส่ง– รับ
ไปรษณีย์ พัสดุได้ ณ อาคารอำนวยการและต้องปฏิบัติตามการตามมาตรการที่ทางโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
1.4 ผู้รับเหมา ช่าง คนงานก่อสร้าง
1.4.1 ลงทะเบียนตามแบบบันทึกที่กำหนดให้หรือสแกน
QR Code ไทยชนะ และต้องปฏิบัติตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 อย่างเคร่งครัด
1.4.2 ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมา ช่าง คนงานก่อสร้างเข้ามาใน
บริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร หรือบริเวณใดๆ ยกเว้นพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น
1.5 พนักงานส่งสินค้าของร้านค้าสวัสดิการส่ง สามารถเข้าไปส่งสินค้า
ภายในโรงเรียนได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามวัน เวลาที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 อย่าง
เคร่งครัด
สำหรับการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK 1 ครั้งในทุก 2 สัปดาห์ เป็นมาตรการที่โรงเรียน
กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ทั้งนี้

๕
โรงเรียนอาจพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ของเชื้อและตามมาตรการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารด้วย
๒) Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับ
ครู บุคลากร และนักเรียนที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble ดังนี้
1) ห้องประชุม 1 และ 2 อาคารอำนวยการ
2) ห้องประชุม L22 และ L23 อาคารหอสมุด
๓) Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย สำหรับครู บุคลากร และนักเรียนที่
ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย มีแผนรับการติดตามประเมินความพร้อมโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานเขตพื้ น ที ่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษามุ กดาหารกั บ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพโคกสู ง และสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ ดังนี้
๑) ข้อมูลการรับวัคซีนของครู บุคลากรและนักเรียน
ตำแหน่ง
จำนวน
ไม่ได้รับ
การได้รับวัคซีน
ทั้งหมด
จำนวน
ร้อยละ
เข็ม 1
เข็ม 2
เข็ม 3
ร้อยละ
ผู้บริหาร
4
2
2
100.00
ครู
106
9
8.49
6
71
20
91.51
บุคลากร
75
8
8.00
11
48
8
89.33
นักเรียน
792
13
1.64
763
14
2
98.36
รวม
976
28
18.13
769
159
32
98.26
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
๒) ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกำหนด
๓) ครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียนมีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด ๑๔ วัน
ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย ้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัว ลงตามความ
เหมาะสม ๗-๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
๔) ถ้าครู บุคลากรและนักเรียน มีอาการเข้าข่าย (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด ๑๙
หรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธี การตรวจ ATK โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสูง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทันทีและปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเป็นบวก
๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ
ดังนี้
๔.๑ โรงเรี ย นจั ด การเรี ย นการสอน ทั ้ ง รู ป แบบ Onsite หรื อ Online หรื อ แบบผสมผสาน
(Hybrid) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite จัดตาม

๖
ข้อ ๔.๕.๒ สำหรับ รูป แบบ Online โรงเรียนใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
๔.๒ ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนก
ตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
๔.๓ มีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้ง ครู บุคลากรและนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHTRC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และการประเมินเข้มข้น
๔.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๔.๕.๑ ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
๔.๕.๒ ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
กัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) จำนวน ๒4 คน จัดเป็นห้องเรียนประจำ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เป็นแบบเดินเรียน และจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
พิจารณาความเหมาะสมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
๔.๕.๓ จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การ
ปรุงประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค
๔.๕.๔ จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม
๔.๕.๕ จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักตัว
ชั่ว คราว รวมไปถึงแผนเผชิ ญเหตุส ำหรั บ รองรับ การดูแลรั กษาเบื้ องต้น กรณี นั กเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

๗
การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น
๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
-----------------------------------------------------------------------------๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๑. Distancing เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร
๒. Mask Wearing สวมหน้ากาก สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
๓. Hand washing ล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์
๔. Testing คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
๕. Reducing ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก
๖. Cleaning ทำความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิที่จับประตู ลูกบิดประตู
ราวบันได
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๑. Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด
๒. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
๓. Eating รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม.
ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
๔.Thai Chana ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วย APP ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า ออกอย่างชัดเจน
๕. Check สำรวจ ตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง
๖. Quarantine กักกันตัวเอง กักกันตัวเอง ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด
ของโรค
๗ มาตรการเข้มงวด
๑. สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID โดยถือ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มและจัดนักเรียนใน
ห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘) ไม่เกิน ๒4 คน และจัดเป็นห้องเรียนประจำเดินเรียนเฉพาะห้องปฎิบัติการ จัดให้เว้น
ระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดมุกดาหาร
3. จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร

๘
หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการ
ก่อนนำมาบริโภค
๔. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด ๑๙
ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการ
จัดการขยะ
๕. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว รวมถึงแผนเผชิญ
เหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือ
ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดโดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่าย
ในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วน
บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗. จัดให้มี School Pass สำหรับครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการ
ประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับพื้นที่ และประวัติการรับวัคซีน
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

๙
แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
------------------------------------------------๑. การระบายอากาศภายในอาคาร
- เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที หน้าต่างหรือ ช่องลม
อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเท เข้าสู่ภายในอาคาร
- กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง หรือเปิด
ประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วง พักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน กำหนดเวลาเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ
และทำความสะอาดสม่ำเสมอ
๒. การทำความสะอาด
- ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิด ประตู
รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ (ปุ่มกดลิฟท์ จุดน้ำดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่า
เชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น พื้นกระเบื้อง เซรามิค สแตนเลส ด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์
๐.๑% นาน ๕ - ๑๐นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่ม ความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มี
ผู้ใช้งานจำนวนมาก
๓. คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
- ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน
- ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกันเด็ดขาด)
- ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนามทุก ๖ เดือน
๔. การจัดการขยะ
- มีถังขยะแบบมีฝาปิดสำหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วประจำห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณโรงเรียน
ตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตาม หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
- กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนำ ใส่ในถุง ก่อนทิ้งให้ราดด้วย
แอลกอฮอล์ ๗๐% หรือน้ำยาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้สนิท
และฉีดพ่นบริเวณ ปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป

๑๐
แผนเผชิญเหตุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
------------------------------------------------โรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด 19 ของโรงเรียน
กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่ามี ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียนมีความเสี่ยงสูง โรงเรียนต้องมีความ
พร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุ คลากรทางการ
แพทย์ในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน รวมทั้ง การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่ม ครู บุคลากรและนักเรียนใน
สถานศึกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้

๑๑

๑๒
กำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ ATK
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ณ ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
------------------------------------------------------------------------1.นักเรียน
วัน เดือน ปี
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
30 ต.ค.64
96
96
156
31 ต.ค.64
121
153
170
รวม
ข้อมูลวันที่ 7 กันยายน 2564
2. ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร ข้าราช พนักงาน
นักการ
ยามชาย,หญิง
ครู
สถานศึกษา การครู ราชการ
พนักงานขับ
ผู้ประกอบ
ต่างชาติ
ลูกจ้าง
รถยนต์
การร้านค้า
ชั่วคราว
แม่บ้าน
,อาหาร
จ้างเหมาบริการ
30 ต.ค.64
51
20
54
31 ต.ค.64
4
50
6
รวม

รวม
348
448
792

อื่นๆ

รวม

5
-

110
80
190

***หมายเหตุ***
1.การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ ATK เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. วันที่ 30
– 31 ตุลาคม 2564 ณ ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร
2.หากนักเรียนและผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจไม่ได้รับการตรวจด้วยวิธีการ
ATK จะส่งผลต่อการเข้ารายงานตัวเข้าเรือนพักนอนของนักเรียนได้

๑๓
แบบบันทึก Time Line
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 ตุลาคม 2564
เลขประจำตัวนักเรียน……………………… ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………..
ชั้น ม. ………/……...... เลขที…่ …………
วัน / เดือน / ปี
เวลา
สถานที่ไป / เหตุการณ์

ลงชื่อ............................................
ลงชื่อ............................................
(................................................)
(................................................)
นักเรียน
ผู้ปกครอง
***นำส่งวันที่มารายงานตัวเข้าเรือนพักนอน***

๑๔
แบบคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรือนพักนอน
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 (การตวจหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK)
-------------------------------------------

