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ชื่อโครงการ  :  บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1 ข้อที่ 1.2 (4)  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  2,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดย

มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดไปยังพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มี
แนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในหลายจังหวัด โดยในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2/2564 เรื่อง
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สั่ง ณ 
วันที่ 25 มกราคม 2564  เพ่ือยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองให้กับประชาชนเขตพ้ืนที่ด้วยมาตรการเชิงรุก  

ทั้งนี้ ในช่วงมาตรการผ่อนปรน สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  ในโรงเรียน การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน การทำความสะอาดในโรงเรียน กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน และการแยกตัวอยู่
บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ 

ในส่วนของสถานศึกษา/โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการแพร่เชื้อหรืออาจเกิด
การระบาดของโรคได้ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค จึงจัดทำโครงการ
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บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วน
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้มีทรัพยากร งบประมาณพอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน   

    และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงมาตรการผ่อนปรนของรัฐ และช่วงเวลาเปิด
ภาคเรียน  
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  คร ูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จำนวน 1,600 คน 
 ด้านคุณภาพ  

 1. คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้ 
คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีทรัพยากร งบประมาณพอเพียงต่อการสนับสนุนการ 
ดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวบและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้ คำแนะนำ การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่อง
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019   
(COVID-19) 
  

ร้อยละของครู นักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

80 

 

DO (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 

1.  ขั้นตอนวางแผนงาน 
2.  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
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 4.  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
5.  ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
6.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
7.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 
          

1 ขออนุมัติโครงการ 10           

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  1          

3 ประชุมคณะกรรมการ  10          

4 ดำเนินการจัดกิจกรรม  15        28  

5 สรุปรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 
         10 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 2,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  2,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...................................  บาท - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
1 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  ป้ายเตือนการเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ 

  1,500     1,500 

2 ค่าเอกสาร กระดาษ การเข้ารูปเลม่   500     500 
 รวม   2,000  /   2,000 
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8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Check (C) 

11. การประเมินผล :  
11.1 การตอบแบบสอบถาม  

 11.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

       คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้  
คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำความรู้       
ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัย 
 12.2 ผลผลิต    

      1. คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้  
คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
                2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีทรัพยากร งบประมาณพอเพียงต่อการสนับสนุนการ 
ดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวบและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับเพียงพอ 

  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
       คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้  

คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากขึ้น 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
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   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ  

   

 

   (นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง)                (นางฐปนีย์  นารี)   
ครู   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  

   
 

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ  

   

 

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ  

    

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

 
 
 

 
 


