
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา สายไหม

ยินดีต้อนรับ
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การจดัการเรียนการสอนชัน้เรียน

เปิดเทอมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564



การเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
และ Google Classroom จนกว่าสามารถ
เปิดเรียน Onsite (มาเรียนที่โรงเรียน) ได้

โรงเรียนก าลังด าเนินการขอใช้อาคารเพื่อจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน (Onsite) ซึ่งต้องได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด



การจดัการเรียนการสอนชัน้เรียน



มาตรการและแนวทางในการเตรียมความพร้อม



แบบคดักรองเบือ้งต้น
ก่อนเปิดภาคเรียน

- ตอบแบบสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

- แบบคัดกรองนักเรียน



มาตรการและแผนเผชิญเหตุ
ของกระทรวงศึกษาธิการ



มาตรการ  Sandbox : Safety Zone in school
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มาตรการ  Sandbox : Safety Zone in school



มาตรการและแผนเผชิญเหตุ
ของ

โรงเรียนผอ่งสวุรรณวิทยา สายไหม



1
ด้าน

กายภาพ 

จัดให้มีอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone 

in School รายละเอียดดังนี้



1.1.1 ห้องสมุด
1.1.2 ห้องประชุม/หอประชุม
1.1.3 ลานกีฬา
1.1.4 สถานท่ีแปรงฟัน
1.1.5 สระว่ายน้ า
1.1.6 สนามเด็กเล่น

1.1 พืน้ท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 

1.1.7 ห้องส้วม
1.1.8 ห้องพยาบาล 
1.1.9 โรงอาหาร
1.1.10 รถรับ-ส่งนักเรียน
1.1.11 ห้องนอนเด็กเล็ก
1.1.12 จุดเข้าแถวเคารพธงชาติ



ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร ์ห้องดนตรี
พืน้ท่ี/อาคารเพื่อจดัการเรียนการสอน

(1) จดัให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประต ูหน้าต่าง กรณีใช้เคร่ืองปรบัอากาศ 
กาํหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรบัอากาศ ควรเปิดประต ูหน้าต่างให้ระบายอากาศ และทาํความสะอาด อย่าง
สมํา่เสมอ

(2) จดัให้มีเจลแอลกอฮอลใ์ช้ทาํความสะอาดมือสาํหรบันักเรียนและคร ูใช้ประจาํทุกห้องเรียนอย่าง
เพียงพอ

(3) ให้มีการทาํความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อปุกรณ์ และจดุสมัผสัเส่ียง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่นของใช้
ร่วมทุกวนั อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เช้าก่อนเรียน และพกัเท่ียง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องทาํความ
สะอาดโตะ๊ เก้าอ้ี ก่อนและหลงัใช้งานทุกครัง้



2
ด้าน

การมีส่วนร่วม  

จดัให้มีการประชมุหารือร่วมกนัของคณะกรรมการ
การบริหารโรงเรียน คร ูผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน และมีมติให้ความ
เหน็ชอบร่วมกนัในการจดัพืน้ท่ีการเรียนการสอน
ในรปูแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาค
การศึกษา



ทางโรงเรียนได้จดัทาํแบบสอบถามเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนท่ี 2 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 พบว่า
ผูป้กครองอนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.34 โดยแยกเป็น
ระดบัชัน้ได้ดงัน้ี

ระดบัชัน้ ร้อยละ

ระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 1 - 3 73.51

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3 70.28

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 73.25



3
ด้าน

การประเมิน
ความพร้อม
สู่การปฏิบติั

3.1 โรงเรียน หรือสถานศึกษา
3.1.1 ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และ

รายงานการติดตามการประเมินผลผา่น MOECOVID



3.1.2 ต้องจดัให้มีสถานท่ีแยกกกัตวัในโรงเรียน (School Isolation) สาํหรบัการดแูล
รกัษาเบือ้งต้น กรณีนักเรียน คร ูหรือบคุลากรในสถานศึกษา
มีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตแุละ
มีความร่วมมือกบัสถานพยาบาลเครือข่ายในพืน้ท่ีท่ีดแูลอย่างใกล้ชิด

3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

แนวทางปฏิบติัห้องกกัตวั
1. จดัเตียงจาํนวน  2 เตียง และเครื่องนอน เปล่ียนผา้ปท่ีูนอน  ปลอกหมอน รวมถึง

อปุกรณ์ของใช้ต่างๆ ทกุครัง้หลงัจากท่ีมีการใช้
2. มีการระบายอากาศท่ีดี  อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประต ู หน้าต่าง และทาํความ
สะอาดพืน้ห้องชัน้ใส่ของเป็นประจาํทกุวนั
3. จดัให้มีเจลแอลกอฮอลใ์ช้ทาํความสะอาดมือสาํหรบั เข้า – ออก ห้องกกัตวั



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

แนวปฏิบติัแผนเผชิญเหตรุองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

1. การป้องกนัเช้ือโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากครตู่างประเทศ 
2. การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ
3. การเฝ้าระวงัและการสอบสวนโรค
4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา  

การกาํกบัติดตามประเมินผลร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
ให้หน่วยงานต้นสงักดัสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูล เพ่ือให้เป็น
การบริหารจดัการและการให้ความช่วยเหลือในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี

1. ให้หน่วยงานต้นสงักดัจดัให้มีกลไกการติดตามประเมินผล สถานศึกษาในสงักดั โดย
บรูณาการร่วมกบัโรงพยาบาลบี.แครเ์มดิคอล และเขตพืน้ท่ีใกล้ชิด

2. สถานศึกษารายงานผลการดาํเนินผลการดาํเนินงานความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตาม
แบบ ประเมินการติดตาม ประเมินผลในรปูแบบของ Digital Platform ผา่นระบบ Thai Stop 
Covid Plus ของกรมอนามยัและระบบhttp://covid.moe.go.th ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
แบบรายงานของต้นสงักดั 
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3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

บรูณาการร่วมกบัโรงพยาบาลบี.แครเ์มดิคอล และเขตพืน้ท่ีใกล้ชิด



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

จดัพืน้ท่ีหรือบริเวณให้เป็นจดุคดักรอง (Screening Zone) 
ท่ีเหมาะสม จดัจดุรบัส่งส่ิงของ จดุรบัส่งอาหาร หรือจดุเล่ียงอ่ืน เป็นการ
จาํแนกนักเรียน คร ูบคุลากร ผูป้กครอง และผูม้าติดต่อท่ีเข้ามาใน
โรงเรียน



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

จดุรบั-ส่งพสัด ุและพืน้ท่ีสาํหรบัผูป้กครองมาติดต่อ



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

คร ูและบคุลากร ต้องได้รบัการฉีดวคัซีนครบโดส ตัง้แต่ร้อยละ 85 เป็นต้นไป 
ส่วนนักเรียน และผูป้กครองควรได้รบัวคัซีนตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
ควบคมุสงูสดุ(พืน้ท่ีสีแดง) และพืน้ท่ีควบคมสงูสดุและเข้มงวด (พืน้ท่ีสีแดงเข้ม) ครู
และบคุลการฉีดวคัซีคฉีดวคัซีคมากกว่าร้อยละ 90



3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบติั

แบบการตรวจคดักรอง ATK ของครแูละบคุคลากรในสถานศึกษา  ทุกคนในวนั
เปิดเรียนวนัแรกของโรงเรียน  และมีการตรวจประจาํทกุสปัดาห ์(พืน้ท่ีควบคมุและ
เข้มงวดสงูสดุ) ครแูละบคุลตรวจคดักรอง ATK เป็นลบ 100 %



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัปฐมวยั
1. ก าหนดครูและเด็ก ในอัตราส่วน 1 : 10 (สมาชิกเดิมทุกวัน) ทั้งครูและ

เด็กถือว่าเป็นสมาชิกชั้นที่ 1 และสมาชิกในครอบครัวของครูพี่เลี้ยงและเด็กใน
กลุ่ม ถือว่าเป็นสมาชิกชั้นที่ 2

2. ครูและพี่เลี้ยงบุคลากรทางการศึกษา ท าความสะอาดร่างกาย เช่น 
ล้างมือ เหยียบน้ ายาฆ่าเชื้อ วัดอุณหภูมิ ทุกวัน

3. ท ากิจกรรมทุกอย่างด้วยกันตลอดทั้งวัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างจาก
กลุ่มย่อย (Bubble)อื่น อย่างน้อย 1.5 เมตร เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเกมการศึกษา การรับประทานอาหาร

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัปฐมวยั



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัปฐมวยั
4. ครอบครัวของของเด็กครูและผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค

อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา โดยยึดหลัก การ เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก 
การล้างมือ รักษาความสะอาด ปราศจากความแออัด

5. สื่อสารแนวคิด Thailand ECD Bubble Model ให้สมาชิก ทุกคน
รับทราบ เข้าใจและร่วมมือ กันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ทุกคน และก าหนดเครื่องมือสื่อสารเช่น โทรศัพท์Line เพื่อสมาชิกได้
ติดต่อกันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. หากในระยะแรกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ของ
สมาชิกชั้นที่ 1 และ 2 ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของครู/ผู้ดูแลเด็ก อย่าง
น้อย 1.5 เมตร

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัปฐมวยั (ต่อ)



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา
1. ก าหนดครูและนักเรียน ในอัตราส่วน 1 : 15 (เป็นสมาชิกเดิมทุกวัน) ทั้งครู

และนักเรียนถือว่าเป็นสมาชิกชั้นที่ 1 และสมาชิกในครอบครัวของครูและนักเรียนใน
กลุ่ม ถือว่าเป็นสมาชิกชั้นที่ 2

2. สื่อสารแนวคิด Thailand ECD Bubble Model ให้สมาชิกชั้น 1 และ 2 
ทุกคนรับทราบ เข้าใจและร่วมมือถึงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน และก าหนดเครื่องมือสื่อสาร
เช่น โทรศัพท์ LINE,Facebook เพ่ือสมาชิกได้ติดต่อกันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3. จัดกลุ่มย่อย (Small bubble) ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมโดย
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มย่อยประมาณ 4-5 คน ท างานและท ากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง
ไม่มีการข้ามกลุ่มและมีการประเมินความเสี่ยงนักเรียนก่อนเข้า bubbleในทุกกิจกรรม

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา
4. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนแยกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะการท างาน

หรือการท ากิจกรรมมีการก าหนดสัญลักษณ์กลุ่มเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบและ
ติดตามควบคุม

5. นักเรียนที่เข้ามาเรียน On Site ครั้งแรกให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit หรือชุดตรวจโควิด-19 ทุกคนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ตรวจให้กับนักเรียนสัปดาห์
ถัดไปโรงเรียนจะด าเนินการสุ่มตรวจนักเรียนโดยใช้ Antigen Test Kit ทุกสัปดาห์
สัปดาห์ละ 25% ของจ านวนนักเรียนที่มาเรียนโดยถ่ายภาพขณะตรวจส่งผลการ
ตรวจกับครูประจาชั้นรับทราบ

6. นักเรียนทุกคนลงทะเบียนและประเมิน Thai Save Thai (TST)ทุกวัน
7. จัดให้มีจุดคัดกรอง (Screening Zone) บริเวณประตูเข้า – ออกยืนใน

ถาดน้ ายาฆ่าเชื้อล้างมือวัดอุณหภูมิ

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา (ต่อ)



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา
8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการรับประทานอาหารการท าความ

สะอาดร่างกายโดยเน้นการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
9. ประกาศมาตรการป้องกัน Covid-19 ให้ผู้ปกครองรับทราบต้องปฏิบัติ

ตนเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างการ
สวมหน้ากากการล้างมือรักษาความสะอาดปราศจากความแออัด

10. การเดินทางมาโรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยง
11. ติดตั้งและใช้แอปพลิเคซัน “ไทยชนะ” และ ”ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้า 

– ออกโรงเรียนทุกครั้งเพ่ือติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยง
12. แนวทางการปฏิบัติจากการสุ่มตรวจ ATK 
13. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 

COVID-19 ทุกคนอย่างน้อยคนละ ๒ เข็ม

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา (ต่อ)



การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา
ติดตั้งและใช้แอปพลิเคซัน “ไทยชนะ” และ ”ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้า –ออก
โรงเรียนทุกครั้งเพ่ือติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยง

การจดัทาํ SMALL BUBBLE ระดบัประถมศึกษา (ต่อ)



ขอความร่วมมือท่านผูป้กครอง



๑. ตรวจสอบ เรื่อง การบ้านและงานของนักเรียน 
และการอ่านหนังสือ

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
๓. ท่านผู้ปกครองไม่ขึ้นอาคารเรียน

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๔. รับ – ส่งนักเรียน บริเวณที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น
๕. กรณีผู้ปกครองมารับบุตร-หลานก่อนเวลาเลิกเรียน

โปรดติดต่อที่ห้องธุรการเท่านั้น

ขอความร่วมมือท่านผูป้กครอง



๖. โปรดแต่งกายสุภาพเมื่อมาติดต่อโรงเรียน
๗. ข้อก าหนดในการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

- ฝากโทรศัพท์ไว้กับครูประจ าช้ัน
- นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ได้เมื่อต้องสืบค้นข้อมูลในการเรียน

๘. ผู้ปกครองควรเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
อย่างน้อย ๒ ชิ้นต่อวันและเจลล้างมือให้กับนักเรียน

๙. การติดตามข่าวสารของโรงเรียนในเว็บไซต์และ เฟสบุ๊คของโรงเรียน
๑๐. กรณีที่ผู้ปกครองเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง ขอความร่วมมือแจ้งทาง

โรงเรียนผ่านครูประจ าช้ัน

ขอความร่วมมือท่านผูป้กครอง



คืนเงิน

1. คืนค่าว่ายน้ํา
2. ค่าอาหารกลางวนั

อนุบาล

ประถมศึกษา

1. คืนค่าว่ายน้ํา
2. ค่าอาหารกลางวนั
3. ค่าอาหารว่าง 



http://pongsuwansaimai.org/

โรงเรียนผอ่งสวุรรณวิทยา สายไหม 
Pongsuwanwittaya saimai school

ช่องทางการติดต่อ

http://pongsuwansaimai.org/


ขอขอบคุณ
ท่านผู้ปกครองทุกท่าน


