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 โครงการที่  13  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5 ประเด็นการพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายชลชรัส  นุกอง 

นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

1.  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Coronavirus  Disease  2019: COVID-19)  มีการระบาด  ในวง
กว้าง  โดยเมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2563  องค์การอนามัยโลก  ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศ
ให้โรค COVID-19  เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  (Public  Health  Emergency of  
International  Concern)  โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี ่ยงจากเชื้อ  
COVID-19  และสำหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนหนึ่ง  ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติด
เชื้อในแต่ละวันจะมีจำนวนลดน้อยลง  แต่ก็ยังอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจวางใจได้  ดังนั้น  เพ่ื อลดความเสี่ยง
ของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค  และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ  ต้องให้
ความสำคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล  โดยเฉพาะในประชาชน  กลุ่มเสี่ยง  ทั้งเด็ก  ผู้สูงอายุ  และผู้ที่
มีโรคประจำตัว  รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื ้นที่
โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความสำคัญในการดู
และนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา  2019 (COVID-19)  ปีการศึกษา  2564  เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้  จะมีการปรั บปรุงแก้ไขเพื ่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป 
 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนจึงได้
เตรียมการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 
0 1 0 2 5 6 5 

รหัสโครงการ 
0 1 3 2 5 6 5 
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2.  วัตถุประสงค ์
 
  2.1 เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2565  ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
  2.2 เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 

      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม   160    คน มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 3.1.2 ครูและผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม   15    คน มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน  ปี 
         การศึกษา  2564  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
         (COVID-19) ร้อยละ  90 
3.2.2 นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน   

                         ปีการศึกษา  2564  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                          (COVID-19) ร้อยละ  90 
                3.2.3  ครูนักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน   
                          ปีการศึกษา  2564  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                          (COVID-19) ร้อยละ  90 
 
  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 
     4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
  4.1.1 ศึกษาคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ปี
การศึกษา  2564 
  4.1.2 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน  
ปีการศึกษา  2564  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
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     4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
 4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 

4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การจัดทำจุดคัดกรอง   15 วัน 2,000 ชลชรัส 
2 การจัดทำจุดล้างมือ   15 วัน 3,000 ชลชรัส 
3 การจัดเตรียมเจล

แอลกอฮอล์สำหรับ
ล้างมือ 

  15 วัน ๑๐,000 อนงค์นาถ 

4 การทำความสะอาด
โรงเรียน 

  15 วัน ๓,000 ชลชรัส 

5 การเตรียมหน้ากาก
อนามัย 

  15 วัน ๓,000 อนงค์นาถ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๒0,000 ชลชรัส 
รวมทั้งสิ้น ๒๐,000 

 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  

       ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
       4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
       4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ งบดำเนินการ รวม 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่
พัก พาหนะ 

จ้างเหมาบริการ) 

ค่าวัสดุ  

1 การจัดทำจุดคัดกรอง  2,000 2,000 
 

 

2 การจัดทำจุดล้างมือ  3,000 3,000 
 

 

3 การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ  8,000 8,0000 
 

 

4 การทำความสะอาดโรงเรียน  1,000 1,000 
 

 

5 การเตรียมหน้ากากอนามัย  1,000 1,000 
 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  15,000 15,000  
 รวมทั้งสิ้น 15,000 

 
 
6. งบประมาณ  
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   บาท 
6.2 เงินอุดหนุนรายหัว              15,000  บาท 

 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร                   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น  15,000     บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2557 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดทำจุดคัดกรอง ✓       ✓     

2 การจัดทำจุดล้างมือ ✓       ✓     

3 การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
สำหรับล้างมือ 

✓       ✓     

4 การทำความสะอาดโรงเรียน ✓       ✓     

5 การเตรียมหน้ากากอนามัย ✓       ✓     

 
8.   การประเมิน 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
สถานศึกษามีความพร้อมสำหรับการ
เตรียมเปิดภาคเรียนการศึกษาเพ่ือ
รองรับการป้องกันโรคระบาด โควิด 19 

ตรวจสอบความพร้อม 
สังเกตความเรียบร้อย 

แบบประเมิน ร้อยละ 80 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

9.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  9.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนตามเป้าหมาย 

 
 
 

…………………………………….. 
(    นายชลชรัส  นุกอง    ) 
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 
…………………………………….. 

(นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา                                             

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

…………………………………….. 
(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม                                             
 ผู้อนุมัติโครงการ 
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