
แนวทางการด าเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียน นักศึกษา  
อายุ 12 – 18 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ           

มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด 
ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 – 18 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2552)            
ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา 3 กลุ่ม ดังนี้  

1.1 ศึกษาในระดับชั้น ม.1 – 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  

1.2 ศึกษาในระดับชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า แต่อายุเกิน 18 ปี (อนุโลมให้ฉีด
พร้อมนักเรียนร่วมสถาบัน)  

1.3 ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และมีอายุ 12 – 18 ปี  

2. ปฏิทินการด าเนินงาน 

วันที่ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10 – 17 ก.ย. 64 สถานศึกษา - จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา 
18 ก.ย. 64 ศธจ.ชม - จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย              

เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า  
ศธจ.ชม 
 

19 - 20 ก.ย. 64 ศธจ.ชม  
- แต่งตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย          

เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า 
- แจ้งแนวทาง/ปฏิทินการด าเนินงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ศธจ.ชม 
 

20 – 22 ก.ย. 64 หน่วยงานต้นสังกัด - แจ้งแนวทาง/ปฏิทินการด าเนินงานให้กับ
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
- ประชุมท าความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย

กระทรวงศึกษาธิการจัดท าคลิปวิดีโอสั้น เพื่อให้สถานศึกษาน าไป
เผยแพร่ (สแกน QR Code ท้ายเอกสาร) 
- ครูประจ าชั้นจัดท าแบบส ารวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ภาคผนวกท่ี 1)  
- จัดท าแบบสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ในภาพรวมของสถานศึกษา 

(ภาคผนวกท่ี 2) 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
สถานศึกษา 

22 – 24 ก.ย. 64 สถานศึกษา รวบรวมส่งเอกสารให้หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
- ไฟล์แบบส ารวจการฉีดวัคซีน Pfizer ของสถานศึกษา (ภาคผนวกท่ี 1) 
- ไฟล์แบบสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ในภาพรวมของสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
 
 



วันที่ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ภาคผนวกท่ี 2) 
ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 24 ก.ย. 64   

 

24 – 25 ก.ย. 64 หน่วยงานต้นสังกัด  
รวบรวมส่งเอกสาร ดังนี้ 
- ไฟล์แบบส ารวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ภาคผนวกท่ี 1)  
- ไฟล์แบบสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา (ภาคผนวกที่ 2)  

และจัดท า 
- แบบสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ภาคผนวกท่ี 3) จัดเรียงตามอ าเภอ 
โดยทั้ง 3 ไฟล์ ให้จัดท ารวมเป็นของหน่วยงาน  
อัพโหลดผ่าน Google drive ของตนเอง และแชร์ Link ให้ ศธจ.ชม/
สสจ.ชม ด้วย  
อีเมล์ ศธจ.ชม covid.cmedu@gmail.com 
        สสจ.ชม healthstrategic.cm@gmail.com 
ส่งให้ ศธจ.ชม ภายในวันที่ 25 ก.ย. 64 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

26 ก.ย. 64 ศธจ.ชม รวบรวมและจัดท า 
- แบบสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา รายจังหวัด (ภาคผนวกท่ี 3)  

ศธจ.ชม 

27 ก.ย. 64 ศธจ.ชม  
- จัดประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย          

เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า เพ่ือสรุปรายชื่อ/จ านวนนักเรียน และ        
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน 
- ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ สสจ.ชม 

ศธจ.ชม 
สสจ.ชม 
 
 
 

28 – 30 ก.ย. 64 สสจ.ชม  
- วางแผนการฉีดวัคซีน ดังนี้ ก าหนดช่วงเวลารับวัคซีน สถานที่ฉีด

วัคซีน ประสานผู้บริหารโรงเรียนน านักเรียนเข้ารับวัคซีน ก ากับ
ติดตามรายงานผลการให้บริการในระบบ MoPH IC  
(อ้างอิงจากคู่มือของกรมควบคุมโรค) 

สสจ.ชม 

1 ต.ค. 64 สถานศึกษา  
- รับทราบก าหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ 
- จัดท าหนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer แก่ผู้ปกครอง (ภาคผนวกท่ี 7) 
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองฯ (ภาคผนวกท่ี 5) และ         
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน (ภาคผนวกท่ี 6) ให้ผู้ปกครอง
กรอกข้อมูลและเซ็นยินยอม  
*เก็บไว้ที่สถานศึกษาเพ่ือแสดงแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในวันฉีดวัคซีน* 

สถานศึกษา 

4 ต.ค. 64 เริ่มฉีดวัคซีน  สสจ.ชม/

mailto:covid.cmedu@gmail.com
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วันที่ การด าเนินงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เข็มที่ 1 ตามก าหนดการจัดสรรของ สสจ.ชม 
เข็มที่ 2 ระยะห่างจากเข็มที่ 1 ประมาณ 3 – 4 สัปดาห ์

สถานศึกษา/ 
ศธจ.ชม/หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว สสจ.ชม - จัดท าแบบสรุปผลการให้วัคซีน Pfizer  สสจ.ชม 
 

โดย  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053-218599 ต่อ 22 
e-mail : covid.cmedu@gmail.com 

 

ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอและเอกสารทั้งหมด Line กลุ่ม Covid ด้านการศึกษาเชียงใหม่ 


