บทนำ
แผนด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งส ำหรั บ กำรบริ ห ำรควำมพร้ อ มต่ อ สภำวะวิ ก ฤต( Business
Continuity Plan : BCP) ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภำวนำรังสี) สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภำวนำรังสี) เตรียมควำม
พร้อม และสำมำรถนำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติง ำนในสภำวะวิกฤตหรือเหตุก ำรณ์ฉุกเฉินต่ ำงๆ
ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติก ำรณ์โรคระบำด หรือกำรมุ่ง ร้ำยต่อโรงเรียน โดยไม่ให้สภำวะ
วิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว ส่งผลให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภำวนำรังสี) ต้องหยุดกำรดำเนินงำน
หรือไม่สำมำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรที่โรงเรียนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะหรือกิจกรรมสำธำรณะ กำรสนองตอบต่อควำม
ต้ อ งกำรและกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชำชน เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders)
ดัง นั้น กำรจั ดท ำแผนด ำเนิน ธุร กิจ อย่ ำ งต่ อเนื่ องฉบั บนี้ จึ ง เป็ นสิ่ ง ส ำคัญ ที่จ ะช่ วยให้ โ รงเรี ย น
สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และทำให้กระบวนกำรที่สำคัญ (Critical Business Process)
กลับ มำดำเนิน งำนได้ อย่ำ งปกติใ นระดับ กำรให้ บริ ก ำรที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดั บควำมรุน แรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนได้

แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนือ่ งสำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP)
สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทั้งที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ พบว่า
เป็ น สิ่ ง ที่ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง มี ค วามรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง
เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID –19 ที่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เป็ นต้ นมา ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดผลกระทบในวงกว้ าง โดยเฉพาะต่ อ ประชาชน เจ้า หน้ าที่ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
(Stakeholders) ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบและกลไกของโรงเรียน
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ที่มีความสาคัญต่อการให้บริการ มีปัญหา ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีไม่
สามารถดาเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ สถานการณ์ วิ ก ฤตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและต้ อ งหยุ ด ชะงั ก
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่สามารถขอรับบริการ
ที่จาเป็นได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ
ของมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนใน
สภาวะวิกฤต ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของ
รั ฐ ทุ ก หน่ ว ย พิ จ ารณาด าเนิ น การบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต (Business Countinuity
Management : BCM) เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังคงปฏิบัติ
ภารกิจและการบริก ารประชาชนที่ส าคัญ ได้อ ย่างต่อ เนื่อ ง ซึ่ ง การบริหารความพร้อ มต่อ สภาวะวิ กฤต
หมายถึงองค์รวมของกระบวนการบริหาร ที่บ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อ
การดาเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนอง
และปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ชื่อ เสี ยง ภาพลั ก ษณ์ และกิ จกรรมที่ส ร้ า งมูล ค่ า ที่ มี
ประสิทธิผล (มอก. 22301 – 2556)
ดังนั้น เพื่ อให้ เป็น ไปตามมติ คณะรัฐมนตรีข้ างต้ น และโรงเรี ยนวั ดใหญ่ชัย มงคล(ภาวนารัง สี )
สามารถปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจสาคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้จะประสบกับสภาวะวิกฤต จึงได้จัดทาแผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารัง สี) นาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติง านในเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การมุ่งร้ายต่อ
องค์กร หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิด อาทิอุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล
การก่อวินาศกรรม และการเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งการมีแผนบริหารความต่อเนื่อง จะทาให้
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดาเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มีก ารเตรีย มความพร้อ มในการรับ มือ กับ สภาวะ
วิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
3. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
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4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารัง สี) แม้หน่วยงานต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่ง ผล
กระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
5. เพื่อจัดทาเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) โดยใช้แผน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ สพฐ. และสานักงาน ก.พ.ร.เป็นต้นแบบ
สมมติฐำนของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิไ ด้ส่ง ผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติง าน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่ ธุรการ นักการภารโรงทั้ง หมดของ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
4. “นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา” ที่ ถู ก ระบบุ ใ นเอกสารฉบั บ นี้ หมายถึ ง นั ก เรี ย น
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารัง สี) สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งหมด
ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. เหตุการณ์อุทกภัย
2. เหตุการณ์อัคคีภัย
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
5. เหตุการณ์วาตภัย
6. เหตุการณ์แผ่นดินไหว
กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)มีภารกิจและกระบวนการที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอานาจตามกฎกระทรวง ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรหลักสูตร
งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
๔. กากับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียน
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๖. ประสานงานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ร่วมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาของโรงเรียน
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียน จัดในรูปแบบที่หลากหลาย
๙. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) สามารถบริห ารจัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากร
ที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากร
ที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก
สภาวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ โ รงเรี ย นได้ รั บ ความเสี ย หายบุ ค ลากรไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้
2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นในการปฏิบัติงานได้
3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยีระบบงานด้านไอที เครือข่ายล้มเหลว
ระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศ ที่สาคัญไม่สามารถใช้การปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้
4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่สามารถติดต่อรับบริการของหน่วยงานได้
ตำรำงที่ 1 สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ทาเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับ
ผลกระทบ)
ผลกระทบ
เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

1
2
3
4
5
6

เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
เหตุการณ์วาตภัย
เหตุการณ์แผ่นดินไหว

ด้ำนอำคำร/
สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก

-

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ และ
กำรจัดหำ/จัดส่ง

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

ด้ำน
บุคลำกร
หลัก

-

-


-

คู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

-
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้น
จากการด าเนิ นงานปกติ และเหตุ ขั ด ข้ อ งดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบในระดั บ สู ง ต่ อ การด าเนิ น งานและ
การให้ บริ การ เนื่ องจากโรงเรี ยนวัด ใหญ่ชั ยมงคล(ภาวนารัง สี) ยั ง สามารถจั ดการหรื อปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
สถานการณ์ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม โดยผู้ อ านวยการโรงเรี ยนหรื อกลุ่ มงานที่ รั บผิ ดชอบและ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติง าน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายง านของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้
ดังนี้
1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และดาเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องฯ
2) ทีม บริห ารความต่อ เนื่อ ง มี หน้ า ที่ใ นการสนั บสนุน การปฏิบั ติง านของคณะบริห าร
ความต่อเนื่อง และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และดาเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ผู้ประสำนงำน
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง

ทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
งำนบริหำร
วิชำกำร

ทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
งำนบริหำรบุคคล

ทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
งำนบริหำรทั่วไป

ทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
งำนบริหำร
งบประมำณ

รายชื่อทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฏดัง ตารางที่ 1 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
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ตำรำงที่ 2 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Team)
บุคลำกรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดใหญ่ชัยมงคล

08-1827-5180

นางวนิดา แสดงฤทธิ์

08-6758-0549

น.ส.อรชนก ขาวอุบล
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

09-8269-3865

น.ส.อัจจิมา บารุงนา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

06-1549-2662

น.ส.มรกต วงษ์เนตร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

08-4882-7123

น.ส.อรชนก ขาวอุบล

09-8269-3865

น.ส.ศรันยา ฝอยทอง

08-3078-5677

บทบำท
ประธานคณะทางาน
บริหารความต่อเนื่อง

คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
งบประมาณ
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
วิชาการ
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
บุคคล
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
ทั่วไป
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานวัด
ประเมินผลและเทียบ
โอนการเรียน

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายณรัช วัชรดารงตระกูล
ครูใหญ่ ระดับมัธยม
นางชญาดา ปุยอ๊อด
ครูใหญ่ ระดับประถมปลาย
นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครูใหญ่ ระดับประถมต้น
นางอัญชลี บัวทอง
ครูใหญ่ ระดับอนุบาล

09-5932-4329

น.ส.จิราภรณ์ บูชา

08-1853-3506

น.ส.อัญมณี สุภรัตน์ธนกุล

08-5803-2220

น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

08-7335-6699

08-9895-2851
08-1946-5571
09-5560-9529

นายณรัช วัชรดารงตระกูล 09-5932-4329

น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย

09-5951-1744

น.ส.อัญมณี สุภรัตน์ธนกุล

08-5803-2220
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
น.ส.วันดี ถีระแก้ว

น.ส.อรชนก ขาวอุบล

น.ส.อัจจิมา บารุงนา

น.ส.อัจจิมา บารุงนา

นางบุญปลูก ประกอบมี

น.ส.มรกต วงษ์เนตร

น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์

นายณรัช วัชรดารงตระกูล

08-7047-0828

บทบำท

คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานจัด
การศึกษาพิเศษ
09-8269-3865 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
06-1549-2662 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
06-1549-2662 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง
08-6126-6102 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานรับนักเรียน
08-4882-7123 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายและ
แผน
08-1915-8964 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานพัฒนา
ระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-5932-4329 คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสุจิตตา คงคารักษ์

09-6712-7542

นายธีระรัตน์ คันธิวงศ์

09-2579-1753

น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

08-7335-6699

น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

08-7335-6699

นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ 09-4639-9496

นางกนกวรรณ สระรักษ์

08-6565-4766

น.ส.ปวริศา ทวีวิทย์

09-5417-6428

นายสุพจน์ รุ่งเรือง

08-1946-5571
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก

08-2712-0710

น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย

09-5951-1744

น.ส.สุจิตตา คงคารักษ์

09-6712-7542

น.ส.มรกต วงษ์เนตร

08-4882-7123

นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์ 08-6412-3560

น.ส.พรทิพย์ พันธไชย

08-6988-1278

นางวนิดา แสดงฤทธิ์

08-6758-0549

น.ส.จิราภรณ์ บูชา

08-1853-3506

บทบำท
ต่อเนื่องงานรักษา
ความปลอดภัย
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
จัดการอาคารสถานที่/
สภาพแวดล้อม
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานอนามัย
โรงเรียน
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานประสานงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานประชาสัมพันธ์
คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานบริหาร
การเงิน
คณะทางานบริหาร

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ

09-3003-5221

น.ส.จุฑารัตน์ คาพูล

06-2456-6455

น.ส.อรนุช มีเงิน

09-9391-4441

นางธิติมา ภูคาใบ

08-6124-4736

นางสุจิตตา คงคารักษ์

09-6712-7542

น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

08-7335-6699

น.ส.จิราภรณ์ บูชา

08-1853-3506

น.ส.ปวริศา ทวีวิทย์

09-5417-6428
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์

น.ส.ภัทราวรรณ เวชการ

09-2227-6474

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์

ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานบริหารงานพัสดุ
โรงเรียน
คณะทางานบริหาร
นางสุจิตตา คงคารักษ์
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา

09-6712-7542

ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
โดยใช้เกณฑ์ในการกาหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ตำรำงที่ 3 เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
สูงมำก




สูง







ปำนกลำง










หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานในสังกัดไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้
การดาเนินการต้องหยุดชะงัก
เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหลักคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลงมาก
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานในสังกัดไม่สามารถขับเคลื่อนปฏิบัติงานได้
การดาเนินงานขาดความคล่องตัว
เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหลัก นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึง
บริการได้ไม่เต็มที่
ต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทรัพยากรได้รับความเสียหาย หรือสูญเสีย
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของหน่วยงาน
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานในสังกัดไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ได้เท่าที่ควร
เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
ทรัพยากรได้รับความเสียหาย สูญเสีย
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ระดับผลกระทบ
ต่ำ

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
 เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในหารดาเนินงานหรือการให้บริการ
 ทรัพยากรได้รับความเสียหาย สูญเสีย
หมายเหตุ : สามารถกาหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่า หรือ สูงมาก/
สูง/ปานกลาง/ต่า/ไม่เป็นสาระสาคัญ เป็นต้น
พบว่ากระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือื้นคืนสภาพ
ให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฎดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis)
กระบวนงำนที่สำคัญ
1. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. งานวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
ระดับผลกระทบ/
ควำมเร่งด่วน
4
1
1
2
1
(สูง/ปำนกลำง/ต่ำ) ชั่วโมง วัน สัปดำห์ สัปดำห์ เดือน

สูงมาก


สูงมาก

3. งานจัดการศึกษาพิเศษ

ปานกลาง



4. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
5. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
6. งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

ปานกลาง



7. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

ต่า



ปานกลาง



8. งานรับนักเรียน
9. งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. งานรักษาความปลอดภัย
11. งานบริหารจัดการอาคารสถานที่/
สภาพแวดล้อม
12. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
13. งานอนามัยโรงเรียน
14. งานประสานงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. งานสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น

ต่า
ต่า



สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก




ปานกลาง
สูงมาก
ปานกลาง





ปานกลาง
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กระบวนงำนที่สำคัญ
16. งานประชาสัมพันธ์
17. งานบริหารการเงิน
18. งานบริหารงานพัสดุโรงเรียน
19. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
ระดับผลกระทบ/
ควำมเร่งด่วน
4
1
1
2
1
(สูง/ปำนกลำง/ต่ำ) ชั่วโมง วัน สัปดำห์ สัปดำห์ เดือน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้าหมายในการื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้ น
ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดาเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการื้นืู (มอก. 22301-2556)
2. การกาหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการื้นคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
สาหรับ กระบวนงานอื่ น ๆ ที่ ประเมิน แล้ ว อาจไม่ ไ ด้ รับ ผลกระทบในระดับ สูง ถึง สูง มาก หรื อ
มีความยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ ทีมบริหารความต่อเนื่องงาน
ประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จึงกาหนดกลยุทธ์ / แนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องใน
ทั้ง 5 ด้าน ตามระยะเวลาเป้าหมายในการื้นคืนสภาพ ซึ่งการระบุความต้องการเป็นสิ่ง จาเป็น เพื่อให้
ทราบว่าหากต้องปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่อง ต้องไปทางานที่สถานที่สารองที่ใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
เท่าใดและหามาได้จากแหล่งใด มีบุคลากรหลักจานวนเท่าใดต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือ
ติดต่อกับผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 – 9
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
ทรัพยำกร

สถำนที่/ที่มำ

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

หอประชุมสนามกีฬา
กลาง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมเนเซียม
สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

4
ชั่วโมง
-

-



1
สัปดำห์
-

2
สัปดำห์
-



-

-

1 วัน

1 เดือน
-

-
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ทรัพยำกร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

4
ชั่วโมง
-

สถำนที่/ที่มำ
วัดใหญ่ชัยมงคล



1
สัปดำห์
-

2
สัปดำห์
-

-



-

1 วัน

-

ปฏิบัติงานที่บ้าน

1 เดือน
-

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยำกร

ที่มำ

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ - เครื่องสารอง
โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
2. เครื่องปริ้นเตอร์
- เครื่องสารอง
(สีและขาวดา)
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
3. โทรศัพท์สานักงาน
- เครื่องสารอง
พร้อมหมายเลข
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
4. โทรสาร
- เครื่องสารอง
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
3. เครื่อง Server จัดเก็บ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง
4. อุปกรณ์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
5. ชุดอุปกรณ์โทรทัศน์
กล้องรับสัญญาณโทรทัศน์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เครื่องสารอง
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
6. กระดาษ A4
- เครื่องสารอง
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
7. หมึกปริ้น
- เครื่องสารอง
- เครื่องส่วนตัว
- จัดหาตามความจาเป็น
8. วัสดุ อุปกรณ์ ฆ่าเชื้อโรค - เครื่องสารอง
ป้องกันโรค/วัสดุอุปกรณ์
- เครื่องส่วนตัว

4
ชั่วโมง
-

1
วัน
68

2
1
1
สัปดำห์ สัปดำห์ เดือน
-

เครื่อง
-

10
เครื่อง

-

-

-

1
เครื่อง
1
เครื่อง
-

1

-

-

-

-

เครื่อง
1 ชุด

-

-

-

-

1 ชุด

-

-

-

-

10
กล่อง

50 รีม 60 รีม 100
รีม
15
กล่อง

20
30
กล่อง กล่อง

ตามความจาเป็นของบุคคล
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ประเภททรัพยำกร
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
9. รถยนต์หน่วยงาน

4
ชั่วโมง

ที่มำ

1
วัน

2
1
1
สัปดำห์ สัปดำห์ เดือน

- จัดหาตามความจาเป็น
- จัดหาตามความจาเป็น

1 คัน

1 คัน

1 คัน 1 คัน

 หมายเหตุ ข้อ 3 และ 4 ใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันไลน์ (Line) Facebook
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตำรำงที่ 7 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี
1 วัน

สพฐ

4
ชั่วโมง
-









3BB TOT

-









สพฐ
โรงเรียน
ทุกกลุ่ม

-



-

-











สพฐ











สพป.อย.1











ทรัพยำกร

แหล่งข้อมูล/
ที่มำ

1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและ
หน่วยงานในสังกัด
2. ติดตั้งสัญญาณ Wifi สาหรับเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
3. ระบบ e-GP
4. ระบบ Backup กลาง
5. ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
6. ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอืน่
7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1
2
1
สัปดำห์ สัปดำห์ เดือน

4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตำรำงที่ 8 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ทรัพยำกร

4
ชั่วโมง

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

-

จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้อง
ปฏิบัติงานที่บ้าน

-

รวม

-

1 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

20%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
80%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
100%

40%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
60%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
100%

50%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
50%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
100%

50%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
50%
ของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน
100%
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตำรำงที่ 9 กำรระบุผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร
ผู้ให้บริกำร
1. ผู้ให้บริการไืื้า , น้าประปา
2. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
3. ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ภาครัฐ และเอกชน)
4. กระทรวงศึกษาธิการ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6. กรมบัญชีกลาง (ภาครัฐ และเอกชน)

4 ชั่วโมง 1 วัน


1
สัปดำห์

2
สัปดำห์

1 เดือน








กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยำกร
กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
อำคำร/ สถำนที่  กาหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในอาคารสานักงาน
โ ด ยมี ก า ร ส าร ว จ คว าม เห มา ะ ส มข อ ง สถ าน ที่
ปฏิบัติงำนสำรอง
ประสานงานและการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
 กาหนดพื้นที่ของโรงเรียนในสัง กัดที่มีพื้ นที่เอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติง าน มีอาคาร/ห้องประชุมเอื้ออานวยต่อ
การปฏิบัติงานของส่วนกลาง
 ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้
พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด สพป.อย.1 ที่อยู่ใกล้เคียง
โ ด ยมี ก า ร ส าร ว จ คว าม เห มา ะ ส มข อ ง สถ าน ที่
การประสานงานความเหมาะสมของพื้นที่สารองที่ใ ช้
รองรับต่อจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
 การจัดทาแผนซ้อมหนีภัยฉุกเฉิน เช่น แผนซ้อมหนีไ ื
ไหม้/แผ่นดินไหว
 กาหนดจัดหาคอมพิวเตอร์สารองทั้งในรูปแบบตั้ง โต๊ะ
วัสดุอุปกรณ์
และโน๊ตบุ๊ค พร้อมเครื่องปริ้น ให้มีความเหมาะสมกับ
ที่สำคัญ /
การใช้งาน
กำรจัดหำจัดส่ง
 ติดตั้งอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วัสดุอุปกรณ์
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ที่สำคัญ





เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ









บุคลำกรหลัก






กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
กาหนดการขออนุญาตขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และโน๊ตบุ๊คที่เป็นครุภัณฑ์สาหรับการปฏิบัติง าน โดย
ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ก่อนเคลื่อนย้าย
วัสดุอุปกรณ์ในกรณีโรคระบาด จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันการติดต่อ เช่น หน้ากาก เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ อุปกรณ์วัดไข้ ฯลฯ
มอบหมายหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ
อ านวยความสะดวก ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย วีดีโอทางไกลและดูแล
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มอบหมายครู ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบการสารองข้อมูล
(Appiication/Database) และระบบเครื อ ข่า ยของ
หน่วยงาน
สารองระบบสารสนเทศที่สาคัญ ได้แ ก่ DMC ข้ อมู ล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net, AMSS++, SMSS
ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติง านของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลแผนงบประมาณฯ ข้อมูล
บุ ค ลากร PSC ข้ อ มู ล สิ่ ง ก่ อ สร้ า งครุ ภั ณ ฑ์ B-OBEC
ข้อมูลการกากับติดตาม E-MIS, KRS
ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ ของบุ ค คลหลั ก เบอร์ ติ ด ต่ อ /Line
ID/Email จัดทา Calling Tree และ Line Group ของ
พื้นที่ร่วม/ จัดทา Line Group สาหรับการปฏิบัติงาน
กาหนดจัดสรรบุคลากรหมุนเวียนปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ท างานที่ ก าหนด และก าหนดให้ ใ ช้ บุ ค ลากรนอก
หน่วยงานหรือกลุ่ มงานในกรณีที่บุค ลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน
กาหนดวิธีก ารมอบหมายการปฏิบั ติง านส ารองอย่า ง
เป็นระบบระบุบุคลากรหลักและบุคลากรผู้ปฏิบัติง าน
สารองอย่างชัดเจน
ก าหนดวิ ธี ก ารท างานที่ เ หมาะสมและชั ด เจนใน
การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ก าหนดเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละรายงานผล
ปฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ าวั น บุ คล าก ร สา มา ร ถ ติ ด ต่ อ
ประสานงานได้สะดวกตลอดเวลาทาการ
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คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร 
ที่สำคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย








กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
จัดทาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ฯ เพื่ อ ประสานงานการจั ด
การศึกษาในช่วงวิกฤติ
เชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายเพื่อให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
แก่ผู้รับบริการ เช่น การอบรมออนไลน์
ประสานงานผู้รับบริการผ่านสื่อโซเชียลรูปแบบต่าง ๆ
เช่น Fackbook Line Website บอร์ดประชาสัมพันธ์
จั ด อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การถ่ า ยทอ ดระบบทางไก ล
เอื้อสาหรับการประชุมถ่ายทอดนโยบาย การถ่ายทอด
การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม
กาหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สารอง เพื่อเรียกใช้บริการได้ในสภาวะวิกฤต
กระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ มากกว่า
1 ราย

ขั้นตอนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินตำม Call Tree
1. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
2. ประธานคณะทางานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทางานฯ ทราบ
3. ผู้ประสานงานคณะทางานฯ แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ
4. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแจ้งไปยังบุคลากรภายในทีมบริหารความต่อเนื่อง ให้รับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแจ้งกลับมายังผู้ประสานงานคณะทางานฯ เพื่อรายงาน สรุป
ความพร้อมของแต่ละงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
6. ผู้ประสานงานคณะทางานฯ รายงานสถานการณ์ทั้งหมดของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนา
รัง สี) ให้ ค ณะท างานบริ หารความต่ อ เนื่ อ งทราบ ในกรณี ที่บุ ค ลากรหลั กไม่ สามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ไ ด้
ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของ บุคลากรหลักจนกว่าจะมีการมอบหมายหรือได้แต่งตั้งบุคลากร
หลักใหม่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง
โดยพิจารณา ดังนี้
6.1 ถ้ า เหตุ ก ารณ์ เกิ ด ขึ้ น ในเวลาท าการ ให้ ดาเนิ น การติ ด ต่อ บุ ค ลากรหลั กโดยติ ด ต่ อ ผ่ า น
เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก
6.2 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดาเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
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6.3 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้
6.3.1 สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องฯ
6.3.2 เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนสาหรับผู้บริหารและคณะทางาน
บริหารความต่อเนื่อง
6.3.3 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป เช่น สถานที่
รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทาการ ฯลฯ
รายละเอียดผังกระบวนการตามขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ปรากฏตามตารางที่ 11 ทั้งนี้
ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งมี ห น้ า ที่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การติ ด ต่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ
เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สามารถดาเนินต่อไปได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งภายในระยะเวลาที่ ค าดหวั ง ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และมี
การประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ

ตำรำงที่ 11 ผังกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินตำม Call Tree
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

1
2

3

4
5
6
จบ
บ

ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดงำน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องฯ
ประธานคณะทางาน
ประธานคณะทางานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทางานฯ ทราบ
บริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานคณะทางานฯ แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการ
ผู้ประสานงาน
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
คณะทางานฯ
ถ้าสามารถติดต่อได้ ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนสาหรับผู้บริหารและคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มี
การย้ายสถานที่ทาการ ฯลฯ
หัวหน้าทีมบริหาร หัวหน้าทีมฯ แจ้งข้อมูลทั้งหมดของสถานการณ์ไปยังบุคลากรภายในทีมฯ ให้รับทราบเหตุการณ์
ความต่อเนื่อง
ฉุกเฉิน
หัวหน้าทีมฯ แจ้งกลับมายังผู้ประสานงานคณะทางานฯ เพื่อรายงานสรุปความพร้อมในการบริหารความ
หัวหน้าทีมบริหาร
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียนวัด
ความต่อเนื่อง
ใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานคณะทางานฯ รายงานสถานการณ์ทั้ง หมดของโรงเรีย นวัดใหญ่ ชัยมงคล(ภาวนารัง สี )
คณะทางานฯ
ให้คณะทางานบริหารความต่อเนื่องทราบ

18
ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร
วันที่ ๑ กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ( ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง )
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- 1. ติดตาม สอบถาม ประเมินสถานการณ์เหตุ นางจุฑามาศ รอดภัย
ฉุกเฉินเพื่อวิเคราะห์ประเมินความจาเป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่
ในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ( ภาวนารังสี )
- 2. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ
Call Tree ให้กับบุคลากรแต่ละงานหลังจาก
ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง/
ประธานคณะทาตามคาสั่งที่เกี่ยวข้อง

- 3. ประชุมคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ประเมิน
ความเสียหายและผลกระทบต่อดาเนินงาน
ให้บริการ วิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญและ
องค์ประกอบตามกลยุทธ์ของแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
- 4. วิเคราะห์ความเร่งด่วน ระดับการส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน
- 5. พิจารณาอนุมัติจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์
สานักงาน ระบบเทคโนโลยีที่จาเป็น
- 6. ประกาศแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบ
เพื่อเตรียมตัวเป็นแนวปฏิบัติ

ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ


นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครูใหญ่ระดับอนุบาล
นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครูใหญ่ระดับประถมต้น
นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครูใหญ่ระดับประถมปลาย
นายณรัช วัชรดารงตระกูล
ครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม



ทุกกลุ่ม Call Tree ของกลุ่ม



ทุกกลุ่ม Call Tree ของกลุ่ม





- 7. บันทึกแจ้ง จัดทาแผนการปฏิบัติงานของ ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
ทุกหน่วยงาน เมื่อต้องปฏิบัติ ณ สถานที่สารอง



- 8. รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง และรายงานที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
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วันที่ ๒-๗ กำรตอบสนองในระยะสั้น
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- 1. ติดตามสถานการณ์ การกู้กระบวนการงาน
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ เพื่อนามาวิเคราะห์
แนวโน้มแผนการทางานที่จาเป็น
- 2. ตรวจสอบกับทุกสานักในหน่วยงาน
ความพร้อมและข้อจากัดในการหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- 3. ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
- - สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- - วัสดุอุปกณ์ที่สาคัญ
- - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูที่สาคัญ
- - บุคลากรหลัก
- - คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย
- 4. ดาเนินการกอบกู้บริการสาคัญและจัดหา
ข้อมูลรายงานที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน
- - ระดมทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
- 5. แจ้งสถานการณ์ แนวปฏิบัติ แนวทาง
ดาเนินการตามแผนบริหารต่อเนื่องของหน่วยงาน
ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบและประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้บริการให้รับทราบ
- 6. บันทึกแจ้ง และจัดทาแผนการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงาน เมื่อต้องปฏิบัติ ณ สถานที่สารอง
- 7. รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง และรายงานที่ประชุมผู้บริหาร

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม



บทบำทควำมรับผิดชอบ
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กำรตอบสนองระยะยำว ( มำกกว่ำ ๑ เดือน )
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบำทควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
- ติดตามสถานการณ์ สรุปทิศทางการทางานตาม
แผนบริหารต่อเนื่อง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ตามปกติ
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงาน
ให้บริการตามปกติ

ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
โรงเรียน



ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
โรงเรียน



- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นปกติ
- - สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- - วัสดุอุปกณ์ที่สาคัญ
- - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูที่สาคัญ
- - บุคลากรหลัก
- - คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย
- สรุปแจ้งรายงานสถานการณ์ให้บุคลากรใน
สังกัด รับทราบและประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับบริหาร
ให้ทราบ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนด

ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
โรงเรียน


ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
โรงเรียน



ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
โรงเรียน
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ภำคผนวก

22

ภำคผนวก ก
กำรกำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)

23
เพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล กาหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนา
รัง สี) สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขึ้น โดยกระบวนการ
Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลัง จาก
มีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต จึงกาหนดให้มีกระบวนการ Call Tree ของทีมบริหาร
ความต่อเนื่องขึ้นมีรายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้
1. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน
3. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานจัดการศึกษาพิเศษ
4. ทีมบริหารความต่อเนื่อง งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
5. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
6 .ทีมบริหารความต่อเนื่องงานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
7. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
8. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานรับนักเรียน
9. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานรักษาความปลอดภัย
11. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานบริหารจัดการอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม
12. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
13. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานอนามัยโรงเรียน
14. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
16. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานประชาสัมพันธ์
17. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานบริหารการเงิน
18. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานบริหารงานพัสดุโรงเรียน
19. ทีมบริหารความต่อเนื่องงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
กระบวนการ Call Tree เริ่ม ต้น ที่หั วหน้าที มบริห ารความต่ อเนื่อ งแจ้ง ให้ผู้ ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้ง ให้หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่ อเนื่องรับทราบเหตุ การณ์ฉุ กเฉิน และการประกาศใช้ แผนดาเนินธุร กิจอย่ างต่อเนื่อง ฯ จากนั้ น
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละงานมีหน้าที่แจ้ง ไปยัง บุคลากรภายใต้การบัง คับบัญ ชาเพื่อรับทราบ
โดยมีรายชื่อบุคลากรปรากฏตามตารางที่ 12.1 – 12.19
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ตำรำงที่ 12.1 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.อรชนก ขาวอุบล

09-8269-3865

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.วันดี ถีระแก้ว
นางบุญปลูก ประกอบมี
น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย
น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์

เบอร์โทรศัพท์
08-7047-0828
08-6126-6102
09-5951-1744
08-7335-6699
08-7032-1475
08-2712-0710
09-7236-4832
08-6412-3560

ตำรำงที่ 12.2 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนวัดประเมินผลและ
เทียบโอนกำรเรียน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ศรันยา ฝอยทอง

เบอร์โทรศัพท์
08-3078-5677

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางกนกวรรณ สระรักษ์
น.ส.อัญมณี สุภรัตน์ธนกุล

เบอร์โทรศัพท์
08-6565-4766
08-5803-2220

ตำรำงที่ 12.3 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนจัดกำรศึกษำพิเศษ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.วันดี ถีระแก้ว

เบอร์โทรศัพท์
08-7047-0828

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางสุจิตตา คงคารักษ์
น.ส.อรนุช มีเงิน

เบอร์โทรศัพท์
09-6712-7542
09-6736-3846

ตำรำงที่ 12.4 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.อรชนก ขาวอุบล

เบอร์โทรศัพท์
09-8269-3865

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นายธีระรัตน์ คันธิวงศ์
น.ส.ศรันยา ฝอยทอง
น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย

เบอร์โทรศัพท์
09-2579-1753
08-3078-5677
08-3078-5677
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ตำรำงที่ 12.5 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนวำงแผนอัตรำกำลังและ
กำหนดตำแหน่ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.อัจจิมา บารุงนา

เบอร์โทรศัพท์
06-1549-2662

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

เบอร์โทรศัพท์
08-7335-6699

ตำรำงที่ 12.6 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.อัจจิมา บารุงนา

เบอร์โทรศัพท์
06-1549-2662

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ

เบอร์โทรศัพท์
08-7335-6699

ตำรำงที่ 12.7 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.มรกต วงษ์เนตร

เบอร์โทรศัพท์
08-4882-7123

ชื่อ
นางกนกวรรณ สระรักษ์

เบอร์โทรศัพท์
08-6565-4766

ตำรำงที่ 12.8 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนรับนักเรียน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางบุญปลูก ประกอบมี

เบอร์โทรศัพท์
08-6126-6102

ชื่อ
นางวนิดา แสดงฤทธิ์
นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ
นางกนกวรรณ สระรักษ์

เบอร์โทรศัพท์
08-6758-0549
09-4639-9496
08-6565-4766

ตำรำงที่ 12.9 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนพัฒนำระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์

เบอร์โทรศัพท์
08-1915-8964

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ปวริศา ทวีวิทย์
น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ
นางกนกวรรณ สระรักษ์
น.ส.อรชนก ขาวอุบล
น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย
น.ส.จิราภรณ์ บูชา

เบอร์โทรศัพท์
09-5417-6428
08-7335-6699
08-6565-4766
09-8269-3865
09-5951-1744
08-1853-3506

26
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.ธนิสรา เชื้อสุวรรณ
น.ส.อัจจิมา บารุงนา

เบอร์โทรศัพท์
08-8223-5934
06-1549-2662

ตำรำงที่ 12.10 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนรักษำควำมปลอดภัย
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายณรัช วัชรดารงตระกูล

09-5932-4329

ชื่อ
นายสุพจน์ รุ่งเรือง
นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ

เบอร์โทรศัพท์
08-1946-5571
09-3003-5221

ตำรำงที่ 12.11 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่/
สภำพแวดล้อม
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก

08-2712-0710

ชื่อ
นายสุพจน์ รุ่งเรือง
นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ

เบอร์โทรศัพท์
08-1946-5571
09-3003-5221

ตำรำงที่ 12.12 รำยชื่ อ บุ ค ลำกรในกระบวนกำรแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ของงำนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย

เบอร์โทรศัพท์
09-5951-1744

ชื่อ
น.ส.จุฑารัตน์ คาพูล
น.ส.มรกต วงษ์เนตร

เบอร์โทรศัพท์
06-2456-6455
08-4882-7123

ตำรำงที่ 12.13 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนอนำมัยโรงเรียน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางสุจิตตา คงคารักษ์

เบอร์โทรศัพท์
09-5951-1744

ชื่อ
น.ส.อรนุช มีเงิน
น.ส.มรกต วงษ์เนตร

เบอร์โทรศัพท์
09-9391-4441
08-4882-7123
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ตำรำงที่ 12.14 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนประสำนงำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.มรกต วงษ์เนตร

เบอร์โทรศัพท์
08-4882-7123

ชื่อ
นางธิติมา ภูคาใบ

เบอร์โทรศัพท์
08-6124-4736

ตำรำงที่ 12.15 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงำนอื่น
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์

08-6412-3560

ชื่อ
นางสุจิตตา คงคารักษ์
น.ส.จุฑารัตน์ คาพูล

เบอร์โทรศัพท์
09-6712-7542
06-2456-6455

ตำรำงที่ 12.16 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนประชำสัมพันธ์
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.พรทิพย์ พันธไชย

เบอร์โทรศัพท์
08-6988-1278

ชื่อ
น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
น.ส.ชมภูนุช ใหม่เกตุ
น.ส.กนิษฐา อิ่มน้อย
น.ส.ปวริศา ทวีวิทย์
น.ส.อัจจิมา บารุงนา
น.ส.ธนิสรา เชื้อสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์
09-1915-8964
09-5951-1744
09-5417-6428
06-1549-2662
08-8223-5934

ตำรำงที่ 12.17 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนบริหำรกำรเงิน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางวนิดา แสดงฤทธิ์

เบอร์โทรศัพท์
08-6758-0549

ชื่อ
น.ส.จิราภรณ์ บูชา

เบอร์โทรศัพท์
08-1853-3506

ตำรำงที่ 12.18 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนพัสดุโรงเรียน
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
น.ส.จิราภรณ์ บูชา

เบอร์โทรศัพท์
08-1853-3506

ชื่อ
น.ส.ปวริศา ทวีวิทย์
น.ส.ภัทราวรรณ เวชการ

เบอร์โทรศัพท์
09-5417-6428
09-2227-6474
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ตำรำงที่ 12.19 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนระดมทรัพยำกรและ
กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.ภัทราวรรณ เวชการ

09-2227-6474

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นางสุจิตตา คงคารักษ์
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
นางวนิดา แสดงฤทธิ์

เบอร์โทรศัพท์
09-6712-7542
08-6412-3560
08-6758-0549

ตำรำงที่ 13 รำยชื่อและหมำยโทรศัพท์หน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหน่วยงำน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เทศบาลเมืองอโยธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
การไืื้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์
035-387405 , 035-387407
035-335665 ต่อ 26
035-704804 , 268541 - 2
035-881571
035-252168
035-211888
035-241794
035-336625
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ภำคผนวก ข
คำสั่งเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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คำสั่ง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ที่ 132 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินค่ำอำหำรกลำงวัน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
******************************
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ
สลับวันมาเรียน ทาให้ไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ จึงจาเป็นต้องจ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนาไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานอาหาร
ที่บ้าน กรณีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว รวมถึงอาหารมื้ออื่น ๆ ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
เคยจัดให้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย
1. นางสาวปวริศา ทวีวิทย์
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
2. นางสาวชมพูนุช นวลจันทร์
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
3. นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
4. นางสาวอัจจิมา บารุงนา
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
5. นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
6. นางสุจิตตา คงคารักษ์
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
7. นายธีระรัตน์ คันธิวงศ์
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
8. นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
9. นางสาวมรกต วงษ์เนตร
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
10. นางสาวอัญมณี สุภรัตน์ธนกุล ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
11. นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
12. นางสาวพรทิพย์ พันธไชย
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
13. นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
14. นางสาววันดี ถีระแก้ว
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
15. นางบุญปลูก ประกอบมี
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
16. นางสาวศรันยา ฝอยทอง
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
17 นางวนิดา แสดงฤทธิ์
หัวหน้าการเงินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นางจุฑามาศ รอดภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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คำสั่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภำวนำรังสี)
ที่ 114 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
---------------------------ด้วยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) มีนโยบายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในโรงเรียน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรค
หนึ่ง และ (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2546 และมาตรา 27 (1)-(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครูใหญ่ระดับอนุบาล
กรรมการ
๓. นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครูใหญ่ระดับประถมต้น
กรรมการ
๔. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ ครูใหญ่ระดับประถมปลาย
กรรมการ
๕. นายณรัช วัชรดารงตระกูล ครูใหญ่ระดับมัธยม
กรรมการ
๖. นางสุจิตตา คงคารักษ์
ครูอนามัยโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นางสุจิตตา คงคารักษ์
ครูอนามัยโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.จิตรตราพร จาเนียรกิจ ผู้ช่วยครูอนามัยระดับอนุบาล กรรมการ
๓. นางชญาดา ปุยอ๊อต
ผู้ช่วยครูอนามัยระดับประถมปลาย
กรรมการ
๔. น.ส.อรนุช มีเงิน
ผู้ช่วยครูอนามัยระดับมัธยมต้น กรรมการ
2. นางสุวรรณีย์ แตงทอง
ประธานผู้ปกครองเครือข่าย
กรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ ทองคา ครูโภชนาการโรงเรียน
กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สุพลา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
5. นางชญาดา แสงสวาสดิ์
ผู้ประกอบการร้านค้า
กรรมการ
6. นางบุญเรือน หาวัตร
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
กรรมการ
5. นางวาสนา ศรีนาคล้วน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ
6. นางอัมพวัน พวงทอง
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ
7. เด็กชายวุฒิพัชร มะโนลา ประธานสภานักเรียน
กรรมการ
8. นางสาวมรกต วงษ์เนตร
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำที่ 1. คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในโรงเรียน
2. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการตัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. คัดแยกนักเรียนที่มีอาการเสี่ยงออกจากนักเรียนปกติ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่เพื่อให้
เกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นางจุฑามาศ รอดภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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ภำคผนวก ค
ประกำศเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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ประกำศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
เรื่อง มำตรกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
………………………………………………………………………………………………
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่
ระบาดอย่า งรวดเร็ วในหลายประเทศ และมีร ายงานพบผู้ ติด เชื้ อ มากขึ้ น ประกอบกับ คณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ป ระกาศโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
ลาดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ
เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่มีบุตร
หลานอยู่ต่างจังหวัด ให้นักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นที่ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ก่อนเปิดภาค
เรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและดูอาการ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉะนั้น โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จึงขอประกาศมาตรการการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นางจุฑามาศ รอดภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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ประกำศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
เรื่อง กำรจัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ สลับกลุ่มนักเรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
………………………………………………………………………………………………
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่
ระบาดอย่า งรวดเร็ วในหลายประเทศ และมีร ายงานพบผู้ ติด เชื้ อ มากขึ้ น ประกอบกับ คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลาดับที่
14 ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ.2558 และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงนาม
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ
เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จึงขอประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
สลั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย น ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19)
ไว้ ตามแนบท้ายประการนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นางจุฑามาศ รอดภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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แนบท้ำยประกำศ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ สลับกลุ่มนักเรียน
แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (ตอน ก ตอน ข) แล้วสลับวันมำเรียน
ตอน ก เลขที่ 1 -20 ตอน ข เลขที่ 21 – เลขที่สุดท้ำย
จันทร์
ตอน ก
เลขที่ 1 - 20
ตอน ข
เลขที่ 21 – เลขที่สุดท้ำย

ตอน ก
เลขที่ 1 - 20
ตอน ข
เลขที่ 21 – เลขที่สุดท้ำย

สัปดำห์ 1,3
อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

DLTV
OnAir Online

มาเรียน

DLTV
OnAir Online

มาเรียน

DLTV
OnAir Online

มาเรียน

DLTV
OnAir Online

มาเรียน

DLTV
OnAir Online

จันทร์

สัปดำห์ 2,4
อังคำร
มาเรียน

พุธ

พฤหัสบดี
มาเรียน

มาเรียน
Onsite

DLTV
OnAir Online

มาเรียน
Onsite

Onsite

Onsite
DLTV
OnAir Online

Onsite

DLTV
OnAir Online

มาเรียน
Onsite

Onsite

Onsite
DLTV
OnAir Online

Onsite

ศุกร์
DLTV
OnAir Online

มาเรียน
Onsite
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ประกำศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
เรื่อง แจ้งยกเลิกและเลื่อนกิจกรรม อันสืบเนือ่ งจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
………………………………………………………………………………………………
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่
ระบาดอย่า งรวดเร็ วในหลายประเทศ และมีร ายงานพบผู้ ติด เชื้ อ มากขึ้ น ประกอบกับ คณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ป ระกาศโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
ลาดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้พิจารณาแล้วจึงยกเลิกกิจกรรมของนักเรียนในช่วง
เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
1. นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนานวัตกรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
2. พิธีรับใบประกาศของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และเลื่อนโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสิลจาริณีภาคฤดูร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2
ออกไปก่อน ส่วนกิจกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงปฏิบัติเป็นไปตามปกติ
ฉะนั้น โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จึงขอประกาศแจ้งยกเลิกและเลื่อนกิจกรรม
อัน สื บ เนื่ องจากโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติง านของผู้ บ ริ ห าร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางจุฑามาศ รอดภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
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ภำคผนวก ง
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
------------------------------------------------ชื่อโรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภำวนำรังสี) อำเภอ พระนครศรีอยุธยำ
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
1. รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันเรียน
และมีกำรเรียนทั้งแบบ On-site และ On-Air
2. มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
2.1 เตรียมควำมพร้อมลดกำรแพรเชื้อโรคในสถำนศึกษำ
2.1.1 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2.1.2 มีนโยบำยและแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19
2.1.3 มี นโยบำยก ำหนดให้ นัก เรี ยน ครู และผู้ เ ข้ำ มำในสถำนศึก ษำทุ ก คนต้อ งสวม
หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย
2.1.4 มีแผนกำรใช้งบประมำณในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
2.1.5 มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 และกำหนดบทบำท
หน้ำที่อย่ำงชัดเจน
2.1.6 มี ม ำตรกำรคัด กรองวั ด ไข้ ให้ กั บ นั กเรี ย น ครู และผู้ เ ข้ ำมำติ ด ต่อ ทุ ก คนก่ อ นเข้ ำ
สถำนศึกษำ
2.1.7 มีมำตรกำรสังเกตอำกำรเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบหำยใจ
ลำบำก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียนครู และผู้เข้ำมำติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้ำ
สถำนศึกษำ
2.1.8 มีมำตรกำรกำรทำควำมสะอำดและจัดสภำพแวดล้อม
2.1.9 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริกำรสุขภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
2.1.10 มีมำตรกำรให้เว้นระยะห่ำงกำรเข้ำแถวทำกิจกรรม
2.1.11 มีกำรประสำนกับรถรับ-ส่งนักเรียน ชี้แจงและขอควำมร่วมมือเกี่ยวกับ มำตรกำร
จัด กำรควำมสะอำดบนรถ กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล กำรจัดที่นั่งบนรถ กำรใช้สัญลักษณ์จุดตำแหน่ง
ชัดเจน
2.1.12 มีกำรประสำนแสวงหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำน องค์กร หรือเอกชนต่ำง
ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
2.1.13 มีกำรจัดหำบุคลำกรเพิ่มเติมในกำรดูแลนักเรียนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ
2.1.14 จัดทำแบบบันทึกกำรตรวจคัดกรองสุขภำพออนไลน์ (นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรับกำรประเมินควำมเสี่ยงกอนเปดภำคเรียนทุกคน)
2.1.15 มีกำรจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ
หรือ
ผู้ที่ไม่มีหน้ำกำกเข้ำมำในสถำนศึกษำ
2.1.16 เตรียมจุดน้ำยำฆ่ำเชื้อที่รองเท้ำ
2.1.17 จัดเตรียมจุดในกำรล้ำงมือบริเวณหน้ำโรงเรียน รอบอำคำรเรียน ภำยในอำคำร
เรียนและบริเวณก่อนขึ้นอำคำรเรียน
2.1.18 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลทุกห้องเรียน
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2.1.19 กรณีมี บุค คลภำยนอกเข้ำ มำติด ต่อ รำชกำรจะมีกำรกรอกขอมูล ประวั ติเ สี่ย ง
และลงทะเบียน กำรเข้ำใช้บริกำร โดยใช้วิธีกำร Check-in และ Check-out ผ่ำนแอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ”
2.2 กำรมำโรงเรียน (นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3)
โรงเรี ย นวั ด ใหญ่ ชั ย มงคล (ภำวนำรั ง สี ) ใช้ แ นวทำงกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนแบบ
ผสมผสำน (Blended Learning) รูปแบบที่ 5 กำรสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2
กลุ่ม ดังนี้
1. แบ่งนักเรียนทุกชั้น ทุกห้องเรียน เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ได้แก่
กลุ่ม ก คือ นักเรียนเลขที่ 1 – 20
กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
2. นั กเรีย นกลุ่ม ก จะเรี ยนสลั บวั น (สั ป ดำห์เ ลขคี่ จะเรี ยนวั นจั นทร์ วัน พุธ วั นศุ ก ร์
สัปดำห์เลขคู่ จะเรียน วันอังคำร วันพฤหัส) เช่น
สัปดำห์ที่ 1 จะเรียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
สัปดำห์ที่ 2 จะเรียน วันอังคำร วันพฤหัส
สัปดำห์ที่ 3 จะเรียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
สัปดำห์ที่ 4 จะเรียน วันอังคำร วันพฤหัส
สัปดำห์ที่
จันทร์
อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
1
2
3
4
3. นักเรียนกลุ่ม ข จะเรียนสลับวัน (สัปดำห์เลขคี่ จะเรียนวันอัง คำร วันพฤหัส สัปดำห์
เลขคู่ จะเรียนวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์) เช่น
สัปดำห์ที่ 1 จะเรียน วันอังคำร วันพฤหัส
สัปดำห์ที่ 2 จะเรียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
สัปดำห์ที่ 3 จะเรียน วันอังคำร วันพฤหัส
สัปดำห์ที่ 4 จะเรียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
สัปดำห์ที่
จันทร์
อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
1
2
3
4
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แผนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
กำรเรียนกำรสอนแบบปกติ On-site
วัน
ใช้สื่อและตำรำงกำรเรียนทำงไกล DLTV
เวลำ 08.30 น. – 15.30 น.
จันทร์
กลุ่ม ก คือนักเรียนเลขที่ 1 – 20
อังคำร กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
พุธ
กลุ่ม ก คือนักเรียนเลขที่ 1 – 20
พฤหัสบดี กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
ศุกร์
กลุ่ม ก คือนักเรียนเลขที่ 1 – 20

กำรเรียนกำรสอนแบบ ON-AIR/Online
ใช้ตำรำงกำรเรียนทำงไกล DLTV
เวลำ 08.30 น. – 15.30 น.
กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
กลุ่ม ก คือนักเรียนเลขที่ 1 – 20
กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
กลุ่ม ก คือนักเรียนเลขที่ 1 – 20
กลุ่ม ข คือ นักเรียนตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป

2.3 กำรใช้พื้นที่ ห้องเรียน โรงอำหำร ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.3.1 จัดโตะ เกำอี้ หรือที่นั่ง ใหมีกำรเวนระยะหำงระหวำงบุคคล 1 - 2 เมตร โดย
คำนึงถึงขนำดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจน ยึดหลัก Social distancing
ผังที่นั่งห้องเรียน สำหรับนักเรียน กลุ่ม ก เลขที่ 1 - 20

1
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ผังที่นั่งห้องเรียน สำหรับนักเรียน กลุ่ม ข ตั้งแต่เลขที่ 21 เป็นต้นไป
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2.3.2 ใหนักเรียนสวมหนำกำกผำหรือหนำกำกอนำมัยขณะเรียนตลอดเวลำ
2.3.3 จัดใหมีกำรระบำยอำกำศที่ดี ใหอำกำศถำยเท เชน เปดประตู หนำตำง
2.3.4 จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำควำมสะอำดมือทุกจุดบริเวณทำงเข้ำพื้นที่ต่ำง ๆ
2.3.5 มีกำรทำควำมสะอำดโตะ เกำอี้ อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู
เครื่องเลน ของใชรวมทุกวัน อยำงนอยวันละ 2 ครั้ง เชำกอนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีกำรยำยหอง
เรียนตองทำควำมสะอำดโตะ เกำอี้ กอนและหลังใชงำนทุกครั้ง
2.3.6 มีถังขยะแบบมีฝำปิดทุกอำคำรเรียน
2.4 กำรรับประทำนอำหำรและกำรใช้ของส่วนตัวของนักเรียน
2.4.1 นักเรียนจะรับประทำนอำหำรในห้องเรียน ซึ่งจะมีกำรเว้นระยะห่ำง
2.4.2 จัดจุดจำหน่ำย น้ำดื่ม / ขนม นักเรียนเพิ่ม 2 จุด
2.4.3 นักเรียนจะต้องเตรียมของใชสวนตัวมำเองไมใชสิ่งของรวมกับผู อื่น เชน แกวน้ำ ช
อน สอม แปรงสีฟน ยำสีฟน ผำเช็ดหนำ
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2.5 ลดควำมแออัดในกำรทำกิจกรรม
2.5.1 จัดพื้นที่กำรเขำแถวทำกิจกรรม หรือเลนกลุมยอยเวนระยะหำงระหวำงบุคคล 1
เมตร
2.5.2 ลดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมหนำเสำธง โดยกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ ผ่ำนชองทำงอื่น
ๆ เชน เสียงตำมสำย ผำนออนไลน Line Facebook แจงในหองเรียน เปนตน
2.5.3 หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬำประเภททีมหรือมีกำรปะทะกันอยำงรุนแรง
2.5.4 โรงเรียนกำหนดช่วงเวลำในกำรปล่อยนักเรียนกลับบ้ำนโดยมี กำรเหลื่อมเวลำและ
เหลื่อมห้องเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

เวลำกำรปล่อยนักเรียนกลับบ้ำน
เวลำ 11.00 น. – 11.30 น.
เริ่มปล่อยเวลำ 15.35 น.
เริ่มปล่อยเวลำ 15.45 น.
เริ่มปล่อยเวลำ 15.55 น.

ชั้น
อนุบำล 2 - 3
ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3

2.5.5 ครูเวรประจำวันประกำศเรียกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
เวลำ 15.30 น. ชั้นอนุบำล 2 – 3 เวลำ 11.00 น. ลงมำเข้ำแถวตำมจุดตั้งแถวที่กำหนด ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ชั้น
อนุบำล 2 - 3
ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3

จุดตั้งแถว
โดมอนุบำลหน้ำห้องสมุด
หน้ำอำคำร 2 สีเขียว
หน้ำอำคำร 3 สีฟ้ำ
ใต้อำคำร 4 สีส้ม ฝั่งเวทีกิจกรรม

2.5.6 นักเรียนทุกคนเดินแถวลงมำจำกห้องเรียนโดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคมด้วยควำมเรียบร้อย
2.5.7 ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่จุดรับนักเรียน โรงรถหน้ำอำคำร 3 สีเหลือง
เข้ำแถวโดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม

ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองขึ้นไปบนอำคำรเรียน
2.5.8 ครูประจำชั้น ครูที่สอนชั่วโมงสุดท้ำย ครูเวรประจำวัน ควบคุมกำรตั้งแถว กำรเดิน
แถว และดูแลนักเรียนที่ผู้ปกครองยังไม่มำรับ จนกว่ำนักเรียนจะกลับบ้ำนครบทุกคน
2.5.9 ขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ปกครอง มำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ ภำยในเวลำ 16.30 น.
เท่ำนั้น
2.6 กำรประชำสัมพันธ์
จัดใหมีกำรสื่อสำรควำมรู กำรปองกันโรคโควิด 19 แกนักเรียน บุคลำกร เพื่อใหสำมำรถ
ลำงมือ สวมและถอดหนำกำกอยำงถูกวิธี กำรเก็บรักษำหนำกำก ชวงพักเที่ยง และกำรทำควำมสะอำด
สถำนที่และอุปกรณของใชที่ถูกสุขลักษณะ
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2.7 กำรให้ควำมดูแลช่วยเหลือ
2.7.1 จัดให้มีหองสำหรับแยกผูมีอำกำรปวยระบบทำงเดินหำยใจออกจำกผู มีอำกำรปวย
ระบบอื่น ๆ และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสงไปโรงพยำบำล
2.7.2 กรรมกำรนักเรียน ฝ่ำยอนำมัย เป็น แกนนำดำนสุขภำพในกำรชวยดูแลสุขภำพ
เพื่อนนักเรียนดวยกัน หรือดูแลรุนนอง
2.8 แนวปฏิบัติสำหรับแมครัว ผูจำหนำยอำหำร และผูปฏิบัติงำนทำควำมสะอำด
2.8.1 ลำงมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ กอน – หลังปรุงและประกอบอำหำร หลังสัมผัสสิ่ง
สกปรก
2.8.2 เมื่อ จับ เหรียญหรื อธนบั ตร หลัง ใชสวม ควรลำงมื อดวยสบู และน้ำหรื อใชเจล
แอลกอฮอล และหลีกเลี่ยงกำรใชมือสัมผัสใบหนำ ตำ ปำก จมูก โดยไมจำเปน
2.8.3 ขณะปฏิบัติงำนของผูสัมผัสอำหำร ตองสวมหมวกคลุมผม ผำกันเปอน ถุงมือ สวม
หนำกำกผำ หรือหนำกำกอนำมัย และปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัยสวนบุคคลที่ถูกตอง
2.8.4 ปกปดอำหำร ใสถุงมือและใชที่คีบหยิบจับอำหำร หำมใชมือหยิบจับอำหำรพรอม
กินโดยตรง และจัดใหแยกกิน
2.8.5 จัดเตรียมเมนูอำหำร Thai School lunch ใหครบ 5 หมู และผักผลไม 5 สี เพื่อ
เสริมสรำงภูมิคุมกัน ปรุงสุกใหม ใหนักเรียนกินภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง
2.8.6 ผูปฏิบัติงำนทำควำมสะอำด ผู ปฏิบัติงำนเก็บขนขยะตองใสอุปกรณปองกันตนเอง
เชน สวมหนำกำกผำหรือหนำกำกอนำมัย สวมถุงมือยำง ผำยำงกันเปอน รองเทำพื้นยำงหุมแขง
2.8.7 เก็บขยะ ควรใชปำกคีบดำมยำวเก็บขยะใสถุงขยะปดปำกถุงใหมิดชิด และนำไป
รวบรวมไวที่พักขยะ
2.8.8 เมื่อปฏิบัติงำนเสร็ จทุกครั้ง ตองลำงมือบอย ๆและเมื่อกลับมำถึง บำน ควรรี บ
อำบน้ำ สระผมเปลี่ยนเสื้อผำใหมทันที
3. กำรปฏิบัติกับนักเรียนที่ต้องเรียนที่บ้ำน/กลุ่มเสี่ยง
ถ้ำมีนักเรียนที่ต้องเรียนที่บ้ำน/กลุ่มเสี่ยง ในช่วงที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนในวันปกติ จะใช้วิธีกำร
เรียนรู้ทำง Online และ On-Air ผ่ำนทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยให้ครูควบคุมดูแลในกำรจัด
กำรเรียนรู้ และมอบแบบฝึกหัด กำรบ้ำน ใบงำนหรือกิจกรรมให้ไ ปทำที่บ้ำน และให้นับเวลำกำรเรียน
ช่องทำงดังกล่ำวชดเชยกำรเรียนในช่วงเวลำปกติ
4. กำรปฏิบัติกับนักเรียนที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียนทำงไกล
โรงเรียนดำเนินกำรเยี่ยมบ้ำน 100 % และสำรวจควำมพร้อมในกำรเรียนทำงไกล สรุปข้อมูล
สำรสนเทศนักเรียนที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียนทำงไกล และใช้กำรระดมทุนทรัพยำกรให้ควำมช่วยเหลือ
สนับสนุนด้ำนโทรทัศน์และอุปกรณ์ในกำรรับสัญญำณ

