
 

 

 

 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยำคม 

ท่ี 136/ 2563 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียนและจัดกำรเรียนกำรสอนภำคเรียนที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID -19) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่ อ ให้ การ เตรียมความพร้อมการเปิด เรียนและจัดการเรียนการสอนภาคเรียน ท่ี  1  
ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019  (COVID -19) 
ณ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี 39  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การบังคับบัญชา
ข้าราชการและการบริหารกิจการของสถานศึกษา  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
109/ 2550 เรื่องมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า ส่ัง ณ ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2550 และค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี  1626 / 2551  เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และ ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 29 / 2546 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  จึงขอแต่งต้ังบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นายวิจิตร    วงศ์ชัย   ประธานกรรมการ 
 2. นายเสรี    ปัญญา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิรันดร์    หงษ์ทอง  กรรมการ 
 4. นายสมบูรณ์    แก้วร่วมวงค์  กรรมการ 
 5. นางสุนันทา    อ้ายสุรินทร์  กรรมการ 
 6. นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี   กรรมการ 
 7. นางประภาภรณ์   วงค์แพทย ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรเตรียมควำมพ ร้อมกำรเปิดเรียนและจัดกำรเรียนกำรสอนภำคเรียนที่  1  
ปีกำรศึกษำ 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID -19) 
 มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 



ข้อท่ี 1  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยนิรันดร์ หงษ์ทอง 
ข้อ 2 มีมาตรการสังเกตอาการเส่ียงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลาบาก จมูก
ไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยนิรันดร์ หงษ์ทอง 
ข้อ 3 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย 
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสุนันทำ อ้ำยสุรินทร์ 
ข้อ 4 มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ส ารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มี
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสุนันทำ อ้ำยสุรินทร์ 
ข้อ 5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ 

 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสมบูรณ ์ แก้วร่วมวงค์ 
ข้อ 6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ 

 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสมบูรณ ์ แก้วร่วมวงค์ 
ข้อ 7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน  
อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสมบูรณ ์ แก้วร่วมวงค์ 
ข้อ 8 มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสมบูรณ ์ แก้วร่วมวงค์ 
ข้อ 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีก าหนดได้ มีการสลับวันเรียนแต่ละช้ันเรียน หรือมี
การแบ่งจ านวนนักเรียน  
โดย โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี ้
9.1 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจาก มีจ านวนนักเรียนและระยะห่างเป็นไปตามท่ี
หน่วยงานราชการก าหนด  
9.2 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blended Learning)  
รูปแบบที ่1 การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยเสร ีปัญญำ 
ข้อ 10 มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยเสร ีปัญญำ 
ข้อ 11 มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเส่ียงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู 
มือจับประตู - หน้าต่าง  



 ผู้รับผิดชอบ คือ ครูทุกคน/แม่บ้ำนประจ ำตึก 
ข้อ 12 มีถังขยะแบบมฝีาปิดในห้องเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยวิทยำ สิทธิไพร 
ข้อ 13 มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับ
ใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยสิทธ ิ อภิชัย, นำยสมชำติ สุโพธิ ์
ข้อ 14 มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงวิลำวัลย์ ศรีชัยบุญสูง 
ข้อ 15 มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยชัยพร เกตุพิชัย 
ข้อ 16 มีการจัดเหล่ือมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหล่ือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวนุจรี วำระนัง 
ข้อ 17 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยชัยพร เกตุพิชัย 
ข้อ 18 มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน ผ้าเช็ดหน้า  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นางสุพิน ปวงศิริ 
ข้อ 19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นท่ีสาหรับแยกผู้มีอาการเส่ียง ทางระบบทางเดินหายใจ  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ 
ข้อ 20 มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล 
มิติที่ 2 กำรเรียนรู้  
ข้อ 21 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี เช่น วิธีล้างมือท่ีถูกต้อง การสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด-19  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสุพรรษำ สะพำนแก้ว 
ข้อ 22 มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวกุลธิดำ สุขส ำรำญ 
ข้อ 23 มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 
ช่ัวโมงต่อวัน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยจิรัฎฐ ์ สุขใจเหลือ, นำงนุสรำ ปัญญำนะ และครูทุกคน 
ข้อ 24 มีการใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website , Facebook , Line , 
QR Code , E-mail  



 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยณฐกร ขุ่ยค ำ, นำยธนำกร ค ำชมภู 
มิติที่ 3 กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส  
ข้อ 25 มีการเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงนวลปรำง ก๋ำใจ, นำยวสันต์ แก้วสำ 
ข้อ 26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด19  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยเจนต ์ ปัญจขันธ์, นำงจุรีภรณ์ อุตะมะ 
ข้อ 27 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงศิรินันท์ นุกำศ, นำงณิชกำนต์ ม่ังมำ 
ข้อ 28 มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวบุษบง เครือวงค์, นำยธรำวุธ จันถนอม 
ข้อ 29 มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ 
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยนพินธ ์ สมวัน, นำยศิวะกร แผ่นทอง 
ข้อ 30 มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ 
รวมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติก ท่ีสามารถเรียนร่วมกับ เด็กปกติ  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำววันดำ วิลัย, นำงสุพรรษำ ปันต๊ะ 

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง  
ข้อ 31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด
โรงเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวเยำวเรศ สุรีรัตน์, นำงกรรณิกำ พรหมเผ่ำ 

ข้อ 32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำววรลักษณ์ ดอนศิลำ, นำงสำยพนิ อุปะละ 

ข้อ 33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร ของสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยเสร ีปัญญำ, นำงสำวณัฏฐธิดำ เกตุพิชัย 

ข้อ 34 มีการตรวจสอบประวัติเส่ียงของนักเรียนและบุคลากร รวมท้ังตรวจสอบ เรื่องการกักตัวให้ครบ  
14 วัน ก่อนมาทาการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวเพียรกิจ  นิมิตรดี, นำงมยุรี ปนยะ 

ข้อ 35 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีสงสัยติดเช้ือหรือป่วย
ด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงตุลำพร แสนธิ, นำงพรสำย  ศรีตระกูล, นำงสำวฟองเพียร ใจต๊ิบ 

มิติที่ 5 นโยบำย  



ข้อ 36 มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการ
เปิดเรียน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวหญิงสินีย์ อินสุขิน, นำงรชยำ ทำประสิทธิ์ 
ข้อ 37 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา อย่างเป็นลาย
ลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวเพ็ญนิภำ สดสวย, นำงอรพิน ปันสุวรรณ 
ข้อ 38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงทัศนีย์ พุทธเมฆ, นำงสำวสุภำพร สำพิน 
ข้อ 39 มีการแต่งต้ังคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสุนันทำ อ้ำยสุรินทร์, นำงวำสนำ ปัญสุวรรณ์ 
ข้อ 40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถ
หรือมีสัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยมงคล แพ่งประสิทธิ์, นำยกิตติพงษ์ สีโลปำ 
มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน  
ข้อ 41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำวเพียรกิจ นิมิตดี, นำงมยุรี ปนยะ, นำงนิยดำ กำไชย 
ข้อ 42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา เช่น 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำยบรรจบ พรหมเผ่ำ 
ข้อ 43 มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัท
ห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อด าเนินกิจกรรมการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงจงจิตร สิทธิไพร, นำงวำสนำ ปัญสุวรรณ์ 
ข้อ 44 มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการส่ิงแวดล้อม ในสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ คือ นำงบำนเย็น พรหมเผ่ำ 
  

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด   เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
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