
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
เรื่อง แนวปฏิบัติของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ตามมาตรการเพื่อรองรับการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความ    

ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 32) 
************************************** 

 
  เนื่องจากขณะนี้สถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้ 
จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีการแพร่ระบาดสูง มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
พิจารณาแล้ว จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามมาตรการเพ่ือรองรับการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  9         
แห่ง   พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) เป็นนโยบายด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 
 
 1. นโยบายการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวัง  

  - จัดท าแบบส ารวจข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างที่นักเรียนมาเรียน  
โดยมีค าถามเกี่ยวกับอาการ ประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วัน 
รวมถึงการสัมผัสสมาชิกในครอบครัว/ เพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงานหรือเดินทางร่วมยานพาหนะ กับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ 
ผู้ป่วยยืนยัน/ ประกอบอาชีพด้านขนส่งสาธารณะ 
 - โรงเรียนท าการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ 
TSC+ Thai Stop Covid Plus จ านวน 44 ข้อ 6 มิต ิ  
  - ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK  ในวันแรกของการเปิดเรียนแบบ On Site 
และมีผลการตรวจเป็นลบจึงจะเข้าภายในพ้ืนที่ท าการเรียนการสอนได้ หลังจากนั้นให้ท าการสุ่มตรวจตามที่
กระทรวงก าหนด 
 - มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ อาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยงของครู บุคลากรและนักเรียน ตั้งแต่จุดแรกเข้า   
ในสถานศึกษา (Point of entry) ในการวัดอุณหภูมิตามจุดคัดกรองที่ก าหนด พร้อมติดสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรอง 
และการประเมินอาการเสี่ยง ประวัติเสี่ยงในแบบบันทึกข้อมูล การประเมินตนเองผ่าน App Thai Save Thai 
รวมถึงการท าประเมิน Time Line ของตนเอง ทั้งครู บุคลากรและนักเรียนทุกวัน  ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่ปิดบังข้อมูล 



 

 
 - หากพบนักเรียน มีอาการเสี่ยงเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทีเ่ข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ให้แยกผู้มีอาการไปยัง School Isolation โดยคุณครูผู้ดูแล
ประจ าห้อง School Isolation เป็นผู้พานักเรียนที่มีอาการเสี่ยงส่งกลับผู้ปกครองเวลามารับและแนะน าให้
ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ทันที 
 - หากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวเอง       
14 วันตามแนวปฏิบัติในการกักตัว  
  
2. นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 

 - ติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 
มาตรการเสริม (SSET-CQ)  และรณรงค์ให้นักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการให้
ถูกต้อง เคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
 - โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส ารอง  สนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคล
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์วัดไข้  ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การปฏิบัติตนเพื่อ
สุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19  ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพ่ือลดการรังเกียจ
และการตีตราทางสังคม (Social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ให้กับครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าและการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รู้จักและหมั่นสังเกต
อาการเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียน และสอดแทรกความรู้ในแผนการสอน
เพ่ิมเติม รวมถึงจัดตั้งนักเรียนแกนน าแต่ละห้องในการท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพของเพ่ือน  
ในห้อง 
 - จัดให้มีแนวปฎิบัติการใช้ห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ตารางท าความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้บริการอาหาร
ตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการโดยเน้นอาหารปรุงสุกใหม่ และส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร       
กินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง 
 - ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 12-18 ปี      
กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ าหนักมาก มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค หรือกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19      
ตามแนวทางที่รัฐก าหนด 
 
3. นโยบายดูแลความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างบ้าน-โรงเรียน 

 - จัดให้มีการส ารวจวิธีการเดินทางไป-กลับของนักเรียนเพ่ือควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับของนักเรียน
ให้มีความปลอดภัย (Seal Route) แจ้งให้บุคลากรและผู้ปกครองทราบ นักเรียนควรกลับบ้านเลยโดยไม่แวะที่อ่ืน 
 - บริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับ-ส่งนักเรียน โดยมีการจัดท าสมุดบันทึก
ประจ ารถรับ-ส่ง รายชื่อนักเรียนประจ ารถ มีเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิประจ ารถ คุณครูประจ ารถ    
ท าการคัดกรองอุณหภูมิต้องไม่สูงเกิน 37.5° C ก่อนให้นักเรียนขึ้นรถ หากอุณหภูมิสูงเกินก าหนดให้แจ้งผู้ปกครอง



 

 
ทราบเพ่ือพานักเรียนไปพบแพทย์ ครูประจ ารถดูแลให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ 
งด-ลดการพูดคุย หยอกล้อเล่นกันบนรถ  จัดให้มีการท าความสะอาดภายใน-นอกรถก่อนและหลังใช้งาน เว้น
ระยะห่างที่นั่ง มีป้ายสัญลักษณ์แสดงที่นั่งชัดเจน  
 - จัดจุดพักคอยและจุดจอดรถ-รับส่งนักเรียนส าหรับนักเรียนที่โดยสารรถส่วนตัว เพื่อลดการแออัด และ
การความหนาแน่น   
  - จัดจุดจอดรถจักรยานยนต์ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและมีการ
ลงทะเบียนเวลาเข้า-ออก เลขทะเบียนรถ กับครูหรือคณะกรรมการนักเรียนผู้ดูแลจุดจอดรถ 
 
 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) จึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการด าเนินการให้อยู่บนพ้ืนฐานของ 
ข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นที่ 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
( ดร.ณัฐธินีย์  เปียทอง ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
 


