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กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ยังคงมีการแพร่
ระบาดในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่เป็นกลุ่มก้อน ส่งผลทำให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน
เกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง
ได้จัดทำ คู่มือมาตรการเฝ้าระวังและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 19 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะได้
นำไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้
นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัย ไม่เส่ียง ไม่มี
อาการป่ายของโรคโควิด 19 และดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal)  
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน  ได้จ ัดทำแนวทางการเปิดภาคเร ียนที ่  ๒                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล ้องก ับมาตรฐานท ี ่กระทรวงสาธารณส ุขและกระทรวงศ ึกษาธ ิการกำหนด ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง 
ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดทำ
มาตรการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับให้ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้
มาติดต่อราชการทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ในสถานศึกษาเบื้องต้น จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสถานศึกษา และได้ดำเนินการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้นกัน (๓T๑V) 
 T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรียนประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
 T : Thai Save Thai (TST) นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของ
ตนเอง 

T : Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรองATK 
ก่อนเข้าโรงเรียนและมีการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง 
 

V : Vaccine ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงการฉีดวัคซีน ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๕   



 ๒ 

๒. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ  Sandbox Safety Zone in School 
ก. Setting (โรงเรียน) 

๑. โรงเรียนประจำเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid รูปแบบ On Site และ On 
Hand 

๒. โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Covid Plus (๔๔ 
ข้อ ๖ มิติ) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

๓. กรณีโรงเรียนเปิดเรียนแล้วจำเป็นต้องปิดเรียนต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ข. บุคคล (นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
๑. น ักเร ียนที ่จะมาเร ียนแบบ On Site ต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ท ี ่บ ้านหรือ

สถานพยาบาล โดยมีระยะไม่เกิน ๗๒ ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าสถานศึกษา 
๒. นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันรูปแบบ Bubble and Seal นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาห้าม

ออกนอกสถานศึกษาตามเงื่อนไข  กรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกสถานศึกษาต้องได้รับการขออนุญาตจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๓. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเส่ียงของตนเองอย่างสม่ำเสมอผ่าน Thai 
Save Thai (TST) 

๔. นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นมุ่งลดการติดเชื้อลดการแพร่กระจาย
เช้ือ  

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามอย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังสุ่มตรวจ 
ATK ร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรทุกสัปดาห์จนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ใน ๑ เดือน 
 
๓. การปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
 ๑. Distancing   เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 
 ๒. Mask Wearing   สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
 ๓. Hand Washing  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
 ๔. Testing   ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 ๕. Reducing  ลดการแออัดลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่เข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง 
 ๖. Cleaning  ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม 
 
 
 
 
 



 ๓ 

๔. การปฏิบัติตาม ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
๑. Self-care  ดูแลใส่ใจปฏิบัติตนมีวินัยรับผิดชอบตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด 
 ๒. Spoon   ใช้ช้อนส่วนตัวเมื่อกินอาหารลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 
 ๓.  Eating   กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน 
 ๔. Thai chana  ลงทะเบียนไทยชนะหรือตามท่ีรัฐกำหนด 
  ๕. Check   สำรวจตรวจสอบบุคคลน ักเร ียนกลุ ่มเสี ่ยงมาจากพ ื ้นที ่ เส ี ่ยงเข ้ า สู่
กระบวนการคัดกรอง 
 ๖. Quarantine  กักกันตัวเอง ๑๔ วันเมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดของ
โรค 
 
๕. การบริหารจัดการ 
 ๑. มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานหรือมาตรการอย่างสม่ำเสมอเพื ่อให้ครอบคลุมต่อ
กิจกรรมและเหตุการณ์ 
 ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินงานหรือมาตรการครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างชัดเจนต่าง ๆ 
 ๓. ฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุตามกำหนด 
 ๖. ขั้นตอนดำเนินการ 
 ๑. โรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผ่านต้นสังกัดโดยมีการประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 ๒. โรงเรียนประเมินตนเองเตรียมพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Covid Plus 
 ๓. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเส่ียงของตนเองอย่างสม่ำเสมอผ่าน Thai 
Save Thai (TST) 
 ๔. สมัครใจรวมถึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 ๕. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้า
โรงเรียนและ เฝ้าระวังสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนักเรียนครูและบุคลากรทุกสัปดาห์จนครบ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ใน ๑ เดือน ยกเว้นกลุ่มบุคลากรที่พักอาศัยนอกโรงเรียนและครอบครัวบุคลากรที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีโรงเรียนจะดำเนินการสุ่มตรวจ ATK ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห์ 
 ๖. มีการกำกับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจราชการบูรณาการร่วมฝ่ายการศึกษา
และสาธารณสุข 
 ๗. โรงเรียนรายงานตามแบบติดตามประเมินผลผ่านระบบ MOECOVID, TSC Plus 
 
 
 



 ๔ 

๗. การแบ่งเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

 ๑. Screening Zone  พื้นท่ีสีแดง  เป็นโซนท่ีมีความเส่ียงสูง 

 ๒. Quarantine Zone พื้นท่ีสีเหลือง เป็นโซนสำหรับกักตัวและสังเกตอาการ 

 ๓. Safety Zone พื้นท่ีสีเขียว เป็นโซนพื้นท่ีปลอดเช้ือ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู  

และบุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓  
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงมีการกระแพร่ระบาด
อยู่ในบางพื้นท่ี ทำให้มีผลกระทบต่อการเปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ซึ่งเป็น
โรงเรียนท่ีเปิดสอนนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง  
  จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนกาฬสินุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำแผนเผชิญ
เหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น อันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการณป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควัด 19 
อย่างเคร่งครัด  

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการการป้องกัน 
ชุมชน สถานศึกษา ครู/ นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่พบผู้ติดเช้ือ ไม่พบผู้ติดเช้ือ
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการณ์ 
DMHTT 
๒. ประเมิน TST ทุกๆ ๑๔ 
วัน 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติตาม TST 
๓. เฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนเป็น
เรือนนอน 

มีผู้ติดเช้ือ
ประปราย 

ไม่พบผู้ติดเช้ือ
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการณ์ 
DMHTT 
๒. ประเมิน TST เช้าของทุก
วัน 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
PLUS 
๓. เฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนเป็น
เรือนนอน 

พบผู้ติดเช้ือ 
ยืนยันใน
ห้องเรียน ๑ ราย
ขึ้นไป 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการณ์ 
DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เน้น
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ 
– ๒ เมตร  
๒. ประเมิน TST เช้าของทุก
วัน 
๓. ระบายอากาศทุก ๒ 
ช่ัวโมง สำหรับห้องท่ีใช้
เครื่องปรับอากาศ 

๑. ประสานงานคณะกรรมการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยานางและ
โรงพยาบาลยางตลาด 
๒. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ ๕ วัน 
และทำความสะอาดโดยการฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ 
๓. กรณีนักเรียนติดเช้ือ ปิดเรือนนอน
ท่ีพบผู้ติดเช้ือ ๕ วัน และทำความ



 ๘ 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการการป้องกัน 
ชุมชน สถานศึกษา ครู/ นักเรียน สถานศึกษา 

๔. อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 
๕. กรณี High Risk Contact 
: งดเรียน Onsite และ 
- นักเรียนกักตัวเป็นหอพัก 
๑๔ วัน โดยมีครูท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรหอนอนดูแล 
- ครูท่ีเดินทางไป-กลับ กักตัว
ท่ีบ้าน ๑๔ วัน 
๖. กรณี Low Risk Contact 
: ครูให้สังเกตอาการของ
ตนเอง นักเรียนให้ครูประจำ
เรือนนอนสังเกตอาการของ
นักเรียน และปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

สะอาด โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 
๔. ปิดห้องเรียนแบบ Onsite ท้ังหมด 
๕. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การทักษะการดำรงชีวิตท่ีเรือนนอน 
๖. สุ่มตรวจ ATK เฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี 
๗. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
PLUS PLUS 
 
 

มีผู้ติดเช้ือเป็น
กลุ่มก้อน 

มีผู้ติดเช้ือเป็น
กลุ่มก้อน 

๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เน้น
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ 
– ๒ เมตร  
๒. ประเมิน TST เช้าของทุก
วัน 
๓. ระบายอากาศทุก ๒ 
ช่ัวโมง สำหรับห้องท่ีใช้
เครื่องปรับอากาศ 
๔. อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 
๕. กรณี High Risk Contact 
: งดเรียน Onsite และ- 
นักเรียนกักตัวเป็นหอพัก ๑๔ 
วัน โดยมีครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวร

๑. ประสานงานคณะกรรมการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยานางและ
โรงพยาบาลยางตลาด 
๒. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ ๕ วัน 
และทำความสะอาดโดยการฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ 
๓. กรณีนักเรียนติดเช้ือ ปิดเรือนนอน
ท่ีพบผู้ติดเช้ือ ๕ วัน และทำความ
สะอาด โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 
๔. ปิดห้องเรียนแบบ Onsite ท้ังหมด 
๕. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การทักษะการดำรงชีวิตท่ีเรือนนอน 
๖. สุ่มตรวจ ATK เฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุกวันจันทร์ และวัน



 ๙ 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการการป้องกัน 
ชุมชน สถานศึกษา ครู/ นักเรียน สถานศึกษา 

หอนอนดูแล 
- ครูท่ีเดินทางไป-กลับ กักตัว
ท่ีบ้าน ๑๔ วัน 
๖. กรณี Low Risk Contact 
: ครูให้สังเกตอาการของ
ตนเอง นักเรียนให้ครูประจำ
เรือนนอนสังเกตอาการของ
นักเรียน และปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

พฤหัสบดี 
๗. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
PLUS PLUS 
 
 

มีการแพร่
ระบาด 

มีการแพร่ระบาด
ในโรงเรียน 

๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เน้น
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ 
– ๒ เมตร  
๒. ประเมิน TST เช้าของทุก
วัน 
๓. อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 
๕.: งดเรียน Onsite นักเรียน
และครูกักตัวเป็นหอพัก  

๑. ประสานงานคณะกรรมการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยานางและ
โรงพยาบาลยางตลาด 
๒. ปิดห้องเรียนแบบ Onsite ท้ังหมด 
๓. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การทักษะการดำรงชีวิตท่ีเรือนนอน 
๔. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุกวันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี 
๕. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
PLUS  
 
 

 
  
 

 



บทท่ี ๔ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  การประสานหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการร่วมกันเมื่อพบผู้ติดเช้ือ มีดังนี้ 

ท่ี หน่วยงาน เบอร์โทร หมายเหตุ 
๑. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๒ - ๒๘๘๕๕๕๕  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยานาง ๐๙๙ - ๔๔๑๕๓๖๓  

๓. โรงพยาบาลยางตลาด ๐๔๓ - ๘๙๑๒๔๙  
๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๐๔๓ - ๘๔๐๗๐๘  

๕. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ๐๔๓ - ๘๑๑๐๒๑  
๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓ - ๘๑๑๓๒๒  
๗. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศบค.จังหวัดกาฬสินธุ์) 

๐๔๓ - ๐๑๙๗๖๐  

๘. ศูนย์อนามัยท่ี ๗ ขอนแก่น ๐๔๓ – ๒๓๕๙๐๒  
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ 

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๐๔๓ – ๐๑๐๓๑๗  

๑๐. เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๐๔๓ – ๘๓๕๔๓๐  

๑๑. วีอาร์กู้ภัยยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๐๘๙ - ๙๔๔๒๑๔๔  

 



บทท่ี ๕ 
Sandbox Safety Zone in School 

 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการวางแผนการปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox 

Safety Zone in School ในโรงเรียนประจำ โดยมีการบริหารจัดการพื้นท่ีออกเป็น ๓ โซน ดังนี้  
๑. Screening Zone หรือ โซนคัดกรองสีแดง เป็นพื้นท่ีสำหรับคัดกรอง รับ-ส่งส่ิงของและอาหาร เป็น

การจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาในโรงเรียนไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น 
รวมถึงจัดให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ 

๒. Quarantine Zone หรือ โซนกักกันผู้สัมผัสเส่ียงสีเหลือง เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการสำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรท่ียังต้องสังเกตอาการ  เน้นจัดกิจกรรมแบบ Small bubble 

๓. Safety Zone หรือ โซนปลอดภัยสีเขียว จัดเป็นพื้นท่ีปลอดเช้ือ ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรท่ีปฏิบัติกิจกรรมแบบปลอดภัย 

 
 

 

 



บทท่ี ๖ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
  การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การประสานงาน ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้อง และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน บุคลากรด้านการแพทย์ และการช่วยเหลืออื่นๆ ให้มีความพร้อม ทันต่อเหตุท่ี
อาจเกิดขึ้นนั้น จึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑.๑ นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  

       มีหน้าท่ี  ส่ังการการดำเนินงานต่างๆ เมื่อเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ในพื้นท่ีโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
  ๑.๒ นางสุภัคร  ภูจริต  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

       มีหน้าท่ี รับคำส่ังจากผู้อำนวยการโรงเรียน และดูแลส่ังการการบริหารจัดการนักเรียนท่ี
ห้องเรียน เมื่อเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุ
กูล 

๑.๓ นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       มีหน้าท่ี รับคำส่ังจากผู้อำนวยการโรงเรียน และดูแลส่ังการ การบริหารพื้นท่ีจุดรวมพล เมื่อ

เผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑.๔ นายสถิตย์  เอกโชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

       มีหน้าท่ี รับคำส่ังจากผู้อำนวยการโรงเรียน และดูแลส่ังการ การบริหารจัดการนักเรียนท่ีเรือน
นอน เมื่อเผชิญเหตุโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

๑.๕ นางสาวอัจฉราภรณ์  เศษวิ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
       มีหน้าท่ี รับคำส่ังจากผู้อำนวยการโรงเรียน และดูแลส่ังการ การติดต่อประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ี
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

๒. คณะกรรมการติดต่อ ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายปิยวัฒน์  บุตรสุวรรณ์   ประธานกรรมการ   
  ๒.๒ นางสาวกุลนิษฐ์  ภูตีกา   กรรมการ 
  ๒.๓ นางธัญญาพร  จันทร์บุญนะ   กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวอรอนงค์  มะลิมาตร   กรรมการ 
  ๒.๕ นายธนพงศ์  ภูอากาศ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวสุจิภา  ภูผาทอง   กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวอำภาพร  ประกอบนันท์  กรรมการและเลขานุการ 



 ๑๓ 

มีหน้าท่ี   
๑. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันท่ัวประเทศ  
๒. ประสานหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ในการดําเนินการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านอาคารสถานท่ี  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ว่าท่ีร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี   ประธานกรรมการ  
 ๓.๒ นายวุฒิพร  สุขใจ    กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวหฤทัย  ภูแย้ม   กรรมการ 
 ๓.๔ นางสุวรรณา  วรบุตร   กรรมการ 
 ๓.๕ นางวราภรณ์  ดีจรัส    กรรมการ 
 ๓.๖ นายศักรินทร์  สวัสดิเอื้อ   กรรมการ 
 ๓.๗ นายธนพงษ์  เขจรดวง   กรรมการ 
 ๓.๘ นายสุพัฒน์  ศรีสวัสด์ิ   กรรมการ 
 ๓.๙ นายปรัชญา  นิระภาพ   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายกำพล  พัฒนโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. บริหารพื้นท่ี Sandbox Safety Zone in School ให้เป็นตามมาตรการ TST PLUS อย่าง

เคร่งครัด  
๒. จัดสถานท่ีศูนย์พักคอย (Isolation Center) รองรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสัมผัสสูง 
๓. ดูแลของบริเวณโรงเรียน 
๔. กำกับ ดูแล ติดตาม สถานท่ีในแต่ละโซนในโรงเรีนยใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ

เป็นไปตามมาตรการมาตรการ TST PLUS 
๕. ดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ตลอดจนครุภัณฑ์

และส่ิงของเครื่องใช้ในโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการจัดการนักเรียนในห้องเรียน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายจักรพงษ์  ภูจริต    ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางนงเยาว์  คลังแสง   กรรมการ 
๔.๓ นางสาวอรอุมา  พิมล   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวจิตติมา  เอกโชติ   กรรมการ 
๔.๕ นางนิธิยา  ศุภิชางค์กูล   กรรมการ 



 ๑๔ 

๔.๖ นายทวีนันท์  วิทักษบุตร   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์  กรรมการ 
๔.๘ นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดต้ังจุดคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและครู จัดให้มีสถานท่ีสําหรับ

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้าอาคารเรียน 
๒. ติดตามการประเมิน TST ของนักเรียนและครูประจำช้ันประจำวัน   
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการจัดการนักเรียนท่ีเรือนนอน  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายสมร  ศรัทธาผล    ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวกรรณิกา  เวียงนนท์   กรรมการ 
  ๕.๓ นายบุญเลิศ  อังคเนตร   กรรมการ 
  ๕.๔ นางกัญญมน  ดวนใหญ่   กรรมการ 
  ๕.๕ นายสุพจน์  โฮซิน    กรรมการ 
  ๕.๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ   กรรมการ 
  ๕.๗ นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ   กรรมการ 

๕.๘ นางสาวพรนิภา  สว่างศรี   กรรมการ 
๕.๙ นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย    กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดจุดคัดกรองบริเวณหน้าอาคารเรือนนอนให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน จุด

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด กำกับการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง หากพบว่ามีไข้สูงให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องและให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๒. กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจำเรือนนอน เฝ้าระวังสังเกตอาการ
นักเรียนของแต่ละเรือนนอน และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. คณะกรรมการงานพยาบาล  ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นางสาวน้ำผ้ึง  เสียงเลิศ   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง   กรรมการ 
๖.๔ นางวรรณิภา  มาโลนี   กรรมการ 
๖.๕ นางประนอมจิตร  หอมบุญ   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวโทวดี  ศรีสมุทร   กรรมการ 



 ๑๕ 

๖.๗ นางสาวภัทราพร  ภูบรรสุข   กรรมการ 
๖.๘ นายเศกสรรค์  ภูมิ่งเดือน   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดให้มีห้องนอนพยาบาลและมีความพร้อมแก่ผู้ท่ีขอใช้บริการ และฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการติดเช้ือของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ล้างมือ ในแต่ละจุดในโรงเรียนให้

เพียงพอ 
๓. เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ (Health Coach) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา 
๔. กรณีมีการติดเช้ือตั้งแต่ ๑ รายข้ึนไป สุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครูและบุคลากร  
๕. ควบคุม กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบและช่วยเหลือบุคคลท่ีอาจมีความเส่ียงการติดเช้ือ

และเฝ้าระวังนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ช้ีเป้าผ่าน Thai Stop Covid 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการดูแลด้านอาหารและโภชนาการ  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางดวงตา  ปุยละเทิม   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางรัตติกาล  ภูบุญล้น   กรรมการ 
๗.๓ นางจรัญญา  แจ่มใส    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกันยากร  บุญรักษา   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวชนิกานต์  ผาสุข   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวปาณิสรา  คลังแสง   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวทิพวรรณ  วงศ์กนิษฐ์   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวพูนทรัพย์  แสนราษฎร์  กรรมการ 
๗.๙ นางสาวอารียา  นาสมปอง   กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวปนัดดา  ภูงามเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. กำหนดรายการอาหารทุกมื้อของนักเรียนให้ถูกตามหลักโภชนาการทุกประการ 
๒. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ  การจัดการให้สะอาดถูกสุขลักษณะอานามัย ครบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ ให้คำแนะนำเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารแก่แม่ครัว   
๓. ประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียน หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อจัดบริการโภชนาการ

และติดตามภาวะเจริญเติบโตของนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๘. คณะกรรมการดูแลงานทำความสะอาด  ประกอบด้วย 



 ๑๖ 

  ๘.๑ นางสาวณิชาภัทร  นนทะราช   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสุวัชร  พันธิบุญ   กรรมการ 
๘.๓ นางสวพรพิมล  ภูหาด   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพลอย  พิมพ์ศรี   กรรมการ 
๘.๕ นางสาวพรชิตา  ภูแสงส่ัน   กรรมการ 
๘.๖ นายสุรชัย  ภูหนองโอง   กรรมการ 
๘.๗ นายภัทรพงษ์  วงศ์กนิษฐ์   กรรมการ 
๘.๘ นายสงบ  อินต๊ะศรี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือพื้นผิว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้

น้ำยาฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นผิวใหแ้ก่ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี  
๒. จัดกิจกรรม Big cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รณรงค์เน้นให้ทำความสะอาดจุด

ท่ีเส่ียงสัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร ท่ีจับประตู หน้าต่าง เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
๓. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าให้บริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในโรงเรียนเมื่อมีการติดเช้ือ

โรคโควิด 19 
๔.ควบคุม กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบความสะอาดของพื้นท่ีบริเวณภายในโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการจุดคัดกรอง  ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นางอโนชา  ภูนาสอน   ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาววธิดา  สท้านอาจ   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวราตรี  ภูจอมแก้ว   กรรมการ 
๙.๔ นางสาววันวิสา  พลหมอ   กรรมการ 
๙.๕ นางภัทราวดี  พิณะเวศน์   กรรมการ 
๙.๖ นางสาวกมลชนก  คลังแสง   กรรมการ 
๙.๗ นางทิวาภรณ์  แสงภักดี   กรรมการ 

  ๙.๘ นางสุปรัชญา  อ้วนแก้ว   กรรมการ 
  ๙.๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศศิลดา  อุณาศรี  กรรมการ 
  ๙.๑๐ นางรำไพ  ปรีดี    กรรมการ 
  ๙.๑๑ นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร   กรรมการ 
  ๙.๑๒ นางสาวจารวี  บุญลือ   กรรมการ 
  ๙.๑๓ นางสาวอภิญญา  พรสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 ๑๗ 

มีหน้าท่ี 
๑. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากหรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล  สเปรย์

แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าออกโรงเรียน 
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกผู้เข้ามาติดต่อ

โรงเรียน หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายครั้งแรกมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้พักคอยหรือ
อยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย ๕ ถึง ๑๐ นาที ก่อนการวัดอีกครั้งและวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้ กรณีวัด
อุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ ๓๗.๕  องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ มิให้บุคคลนั้นเข้า
ภายในโรงเรียน   

๓. จัดสถานท่ีสําหรับเป็นจุดรับ – ส่งนักเรียน จุดรับพัสดุ ส่ิงของ อาหาร  
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นายภิญโญ  โมลาเลิศ   ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นายกิตติภพ  ราชาหมื่น   กรรมการ 
๑๐.๓ นายวสันต์  วอแพง    กรรมการ 
๑๐.๔ นายชาลี  พรมแพน   กรรมการ 
๑๐.๕ นางฐนิตา  สุมังเกษตร   กรรมการ 
๑๐.๖ นางสาวกัญญ์วรา  ภาณุรักษ์  กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวธารดี  มูลเมือง   กรรมการ 
๑๐.๘ นายกฤษฎินทร์  ชัยรินทร์   กรรมการ 
๑๐.๙ นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา   กรรมการ 
๑๐.๑๐ นายอำนวย  ภูนิลวาลย์   กรรมการ 
๑๐.๑๑ นายศุภโชติ  ปากหวาน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร 
๒. จัดทำป้ายข้อความระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
๓. จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณ

โรงเรียน 
๔. ควบคุม กำกับ ติดตามการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นายสถิตย์  เอกโชติ   ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นางอโนชา  ภูนาสอน   กรรมการ 
๑๑.๓ นายสมร  ศรัทธาผล   กรรมการ 
๑๑.๔ นายภิญโญ  โมลาเลิศ   กรรมการ 



 ๑๘ 

๑๑.๕ นางดวงตา  ปุยละเทิม   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวน้ำผ้ึง  เสียงเลิศ   กรรมการ 
๑๑.๗ นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์   กรรมการ 
๑๑.๘ นายกำพล  พัฒนโพธิ์   กรรมการ 
๑๑.๙ นายสงบ  อินต๊ะศรี    กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
๑. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานของแต่ละฝ่าย 
๓. ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานนิเทศต่อผู้บริหารโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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