


 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

คํานํา 

 
 แนวทางการเตรียมการเป�ดภาคเรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2565 ภายใต(สถานการณ+การแพร,ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เล,มนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร         
จัดทําข้ึนเพ่ือให(สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหารใช(เป@นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเตรียมความพร(อมก,อนเป�ดภาคเรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2565 เพ่ือสร(างความม่ันใจให(แก,นักเรียน 
ผู(ปกครองและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางในการสร(างความปลอดภัยในกับนักเรียนก,อนการเป�ดภาคเรียนที่ 1 
ป#การศึกษา 2565 และระหว,างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล(องกับมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร หวังเป@นอย,างยิ่งว,า แนวทางการเตรียม 
การเป�ดภาคเรียนที่ 1 ป#การศึกษา 2565 ภายใต(สถานการณ+การแพร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) เล,มน้ี จะช,วยอํานวยความสะดวกให(สถานศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียน ชุมชนและ 
ผู(ที่เก่ียวข(องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดําเนินการได(ตามมาตรการด(านความปลอดภัย สามารถเป�ดเรียน 
และจัดการเรียนการสอนให(แก,นักเรียนด(วยความปลอดภัย  

 

 

                                                                     กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

สารบัญ 
 
          เร่ือง                                   หน�า 

 คํานํา 
 สารบัญ 
  ส�วนท่ี 1 ข"อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  1 
 ส�วนท่ี 2 ข"อกําหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)  
  และแนวทาง ๗ มาตรการเข"มสําหรับสถานศึกษา  ๘ 
 ส�วนท่ี 3 หลักเกณฑ?พิจารณาเตรียมการใช"อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียน 
   การสอนของสถานศึกษา และเพ่ือการสอบ การฝDกอบรม หรือ 
  การทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีมีผู"เข"าร�วมกิจกรรมเปHนจํานวนมาก  ๑๐ 
 ส�วนท่ี 4 แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามาตรการปMองกันการแพร�ระบาด 
  ของโรคโควิด-19 ของสานศึกษา  ๑๖ 
  ส�วนท่ี 5 บทบาทของบุคลากรและหน�วยงานที่เก่ียวข"อง   ๒๐ 
 ภาคผนวก      ๒๗ 
  ภาคผนวก ก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑ?การเปSดโรงเรียน 
       หรือสถาบันการศึกษา ตามข"อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
      แห�งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ?ฉุกเฉิน 
      พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)   ๒๗ 
  ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร"อมก�อนเปSดเรียนของสถานศึกษาในระบบ 
      Thai Stop Covid Plus (TSC+)  ๓๗ 
  ภาคผนวก ค แบบประเมินตนเองผ�านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST)   ๔๑ 
  ภาคผนวก ง แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน  ๔๓ 
  ภาคผนวก จ แบบบันทึกข"อมูลผู"มาติดต�อของสถานศึกษา  ๔๕ 
  ภาคผนวก ฉ สารสนเทศท่ีเก่ียวข"องในการเตรียมความพร"อมการเปSดภาคเรียน 
       (Infographic)  ๔๗ 
 คณะทํางาน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส�วนที่ ๑ 
ข�อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



2 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ส�วนที่ 1 
ข�อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร# 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป�นหน วยงานทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกําหนดและแก'ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เม่ือวันที่ 28 
มกราคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ4 2564 ป6จจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู เลขที่ 147 โรงเรียนมุกดาหาร (อาคารชีวเกษตร) ถนนมุกดาหาร  
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 ประกอบด'วยท'องที่ 7 อําเภอ ได'แก  อําเภอ
เมืองมุกดาหาร อําเภอนิคมคําสร'อย อําเภอดอนตาลอําเภอดงหลวง อําเภอคําชะอี อําเภอหว'านใหญ  และ
อําเภอหนองสูง มีอาณาเขตติดต อกับอําเภอและจังหวัดใกล'เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 
ทิศใต'  ติดต อกับจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร'อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก ติดต อกับแขวงสะหวันนะเขด ประเทศลาว โดยมีแม นํ้าโขงไหลก้ันพรมแดน
ทิศตะวันตก  ติดต อกับจังหวัดร'อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ4 

 แผนภูมิแสดงอาณาเขตติดต�อ 
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 แผนภูมิโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแยกตามอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก (น'อยกว า 120 คนลงมา) จํานวน ๑ โรงเรียน 
2. สถานศึกษาขนาดกลาง  (120 – 719 คน)  จํานวน ๒๐ โรงเรียน  
3. สถานศึกษาขนาดใหญ  (720 – 1,679 คน)  จํานวน ๘ โรงเรียน    
4. สถานศึกษาขนาดใหญ พิเศษ (1,680 คนข้ึนไป)  จํานวน ๑ โรงเรียน 
 

ระดับชั้นท่ีเป.ดสอน 
  ระดับมัธยมศึกษาปIที่ ๑ - 6 จํานวน 30 โรงเรียน  
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ข�อมูลการเตรียมความพร�อมการเป.ดภาคเรียนที่ ๑ ป1การศึกษา ๒๕๖๕ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

ลําดับ  โรงเรียน มาตรการ
ป8องกัน 

แผน
เผชิญ
เหตุ 

ประเมินความพร�อม
ผ�าน Thai Stop 

Covid Plus (TSC+) 

รูปแบบ
การขอ

เป.ดเรียน 
1 มุกดาหาร มี มี ผ าน OnSite 
2 นาโสกวิทยาคาร มี มี ผ าน OnSite 
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร มี มี ผ าน OnSite 
4 นวมินทราชูทิศ อีสาน มี มี ผ าน OnSite 
5 คําปRาหลายสรรพวิทย4 มี มี ผ าน OnSite 
6 ดงเย็นวิทยาคม มี มี ผ าน OnSite 
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ4 มี มี ผ าน OnSite 
8 มุกดาวิทยานุกูล มี มี ผ าน OnSite 
9 วิทยาศาสตร4จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มี มี ผ าน OnSite 

10 ดงมอนวิทยาคม มี มี ผ าน OnSite 
11 เมืองมุกวิทยาคม มี มี ผ าน OnSite 
12 คําสร'อยพิทยาสรรค4 มี มี ผ าน OnSite 
13 อุดมวิทย4 มี มี ผ าน OnSite 
14 ร มเกล'าพิทยาสรรค4 มี มี ผ าน OnSite 
15 แวงใหญ พิทยาสรรค4 มี มี ผ าน OnSite 
16 โชคชัยวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
17 ดอนตาลวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
18 โพธิ์ไทรวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
19 ผาเทิบวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
20 ดงหลวงวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
21 กกตูมประชาสรรค4 รัชมังคลาภิเษก มี มี ผ าน OnSite 
22 คําชะอีวิทยาคาร มี มี ผ าน OnSite 
23 คําบกวิทยาคาร มี มี ผ าน OnSite 
24 ชัยป6ญญาวิทยานุสรณ4 มี มี ผ าน OnSite 
25 คําชะอีพิทยาคม มี มี ผ าน OnSite 
26 เหล าประชาอุทิศ มี มี ผ าน OnSite 
27 หว'านใหญ วิทยา มี มี ผ าน OnSite 
28 หนองสูงสามัคคีวิทยา มี มี ผ าน OnSite 
29 พลังราษฎร4พิทยาสรรพ4 มี มี ผ าน OnSite 
30 หนองแวงวิทยาคม มี มี ผ าน OnSite 

ข�อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ข�อมูลการได�รับวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

ลําดับ  โรงเรียน 
การได�รับวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียน 

จํานวนทั้งหมด 
ได�รับ

วัคซีนแล�ว 
ร�อยละ 

1 มุกดาหาร 245 237 96.73 
2 นาโสกวิทยาคาร 20 20 100 
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร 44 43 97.73 
4 นวมินทราชูทิศ อีสาน 42 42 100 
5 คําปRาหลายสรรพวิทย4 23 23 100 
6 ดงเย็นวิทยาคม 28 28 100 
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ4 17 16 94.12 
8 มุกดาวิทยานุกูล 61 61 100 
9 วิทยาศาสตร4จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 186 183 98.39 

10 ดงมอนวิทยาคม 22 22 100 
11 เมืองมุกวิทยาคม 21 21 100 
12 คําสร'อยพิทยาสรรค4 68 68 100 
13 อุดมวิทย4 21 21 100 
14 ร มเกล'าพิทยาสรรค4 15 15 100 
15 แวงใหญ พิทยาสรรค4 15 15 100 
16 โชคชัยวิทยา 16 16 100 
17 ดอนตาลวิทยา 66 66 100 
18 โพธิ์ไทรวิทยา 20 20 100 
19 ผาเทิบวิทยา 39 30 76.92 
20 ดงหลวงวิทยา 50 49 98.00 
21 กกตูมประชาสรรค4 รัชมังคลาภิเษก 16 14 87.50 
22 คําชะอีวิทยาคาร 47 46 97.87 
23 คําบกวิทยาคาร 23 22 95.65 
24 ชัยป6ญญาวิทยานุสรณ4 23 23 100 
25 คําชะอีพิทยาคม 19 18 94.74 
26 เหล าประชาอุทิศ 15 15 100 
27 หว'านใหญ วิทยา 28 28 100 
28 หนองสูงสามัคคีวิทยา 52 52 100 
29 พลังราษฎร4พิทยาสรรพ4 18 18 100 
30 หนองแวงวิทยาคม 18 18 100 

รวม 1,278 1,250 97.81 
ข�อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ข�อมูลการได�รับวัคซีนของนักเรียนจําแนกตามโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

ลําดับ  โรงเรียน 
ข�อมูลการรับวัคซีนของนักเรียน 

จํานวนทั้งหมด 
ได�รับ

วัคซีนแล�ว 
ร�อยละ 

1 มุกดาหาร 2,181 2,141 98.17 
2 นาโสกวิทยาคาร 220 201 91.36 
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร 723 667 92.25 
4 นวมินทราชูทิศ อีสาน 583 577 98.97 
5 คําปRาหลายสรรพวิทย4 289 278 96.19 
6 ดงเย็นวิทยาคม 404 385 95.30 
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ4 218 192 88.07 
8 มุกดาวิทยานุกูล 977 900 92.12 
9 วิทยาศาสตร4จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 795 789 99.25 

10 ดงมอนวิทยาคม 308 303 98.38 
11 เมืองมุกวิทยาคม 217 217 100 
12 คําสร'อยพิทยาสรรค4 1,198 1,190 99.33 
13 อุดมวิทย4 263 248 94.30 
14 ร มเกล'าพิทยาสรรค4 195 180 92.31 
15 แวงใหญ พิทยาสรรค4 129 126 97.67 
16 โชคชัยวิทยา 122 122 100 
17 ดอนตาลวิทยา 1,078 1,078 100 
18 โพธิ์ไทรวิทยา 207 204 98.55 
19 ผาเทิบวิทยา 379 297 78.36 
20 ดงหลวงวิทยา 816 758 92.89 
21 กกตูมประชาสรรค4 รัชมังคลาภิเษก 146 119 81.51 
22 คําชะอีวิทยาคาร 921 870 94.46 
23 คําบกวิทยาคาร 268 263 98.13 
24 ชัยป6ญญาวิทยานุสรณ4 240 227 94.58 
25 คําชะอีพิทยาคม 244 241 98.77 
26 เหล าประชาอุทิศ 86 86 100 
27 หว'านใหญ วิทยา 402 402 100 
28 หนองสูงสามัคคีวิทยา 789 749 94.93 
29 พลังราษฎร4พิทยาสรรพ4 160 160 100 
30 หนองแวงวิทยาคม 206 195 94.66 

รวม 14,764 14,165  95.94 
ข�อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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ข�อมูลการได�รับวัคซีนของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

จํานวนทั้งหมด ได�รับวัคซีนแล�ว ร�อยละ 
35 35 ๑๐๐ 
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ส�วนที่ ๒ 
ข�อกําหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC),  

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)  
และแนวทาง ๗ มาตรการเข�มสําหรับสถานศึกษา 

 



9 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ส�วนที่ 2 

ส�วนที่ ๒ : ขอกําหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)  
และแนวทาง ๗ มาตรการเขมสําหรับสถานศึกษา 

  
 สถานศึกษา โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ต#องจัดการเรียนการสอนในอาคารสถานที่โดยปฏิบัติ 
ตามมาตรการ ๖-๖-๗ อย-างเคร-งครัด  
 ๒.๑ ขอกําหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-AC) 
  (๑) Distancing เว#นระยะห-าง  
  (๒) Mask wearing สวมหน#ากาก  
  (๓) Hand washing ล#างมือ  
  (๔) Testing คัดกรองวัดไข#  
  (๕) Reducing ลดการแออัด 
  (5) Cleaning ทําความสะอาด  
 ๒.๒ ขอกําหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO) 
  (๑) Self-care ดูแลตนเอง  
  (๒) Spoon ใช#ช#อนกลางส-วนตัว  
  (๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม-  
  (๔) Track ลงทะเบียนเข#าออกโรงเรียน  
  (๕) Check สํารวจตรวจสัน 
  (๖) Quarantine กักกันตัวเอง  
 ๒.๓ ขอกําหนดแนวทาง ๗ มาตรการเขมสําหรับสถานศึกษา  
  (๑) สถานศึกษาประเมินความพร#อมเปWดเรียนผ-าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล     
   ผ-าน MOECOVID 
  (๒) ทํากิจกรรมร-วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว#นระยะห-างในห#องเรียนหลีกเลี่ยง  
   การทํากิจกรรมข#ามกลุ-มกัน 
  (๓) จัดระบบการให#บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
  (๔) จัดการด#านอนามัยสิ่งแวดล#อมให#ได#ตามเกณฑcมาตรฐาน ได#แก- การระบายอากาศภายในอาคาร    
    การทําความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
  (๕) จัดให#มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ#อมอย-างเคร-งครัด 
  (๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข#าและออกจากลถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส-งนักเรียน  
    รถส-วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
  (๗) จัดให#มี School Pass สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา    
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ส�วนท่ี ๓ 
หลักเกณฑ�พิจารณาเตรียมการใช�อาคารหรือสถานท่ีเพ่ือจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษา และเพ่ือการสอบ การฝ+กอบรม หรือการทํา

กิจกรรมใด ๆ ท่ีมีผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป1นจํานวนมาก 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
ส�วนที่ 3 

ส�วนท่ี ๓ หลักเกณฑ�พิจารณาเตรียมการใช�อาคารหรือสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา และเพ่ือการสอบ การฝ,กอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ  

ท่ีมีผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป2นจํานวนมาก 
 

ประเภทท่ี ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน   
ประเภทท่ี ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทโป-กลับ  
 

 ๓.๑ ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน  
  ๓.๑.๑ ด!านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน 
หรือโรงเรียนประจํา ประกอบด!วย  
    (๑) หอพักนักเรียนขาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
    (๒) พ้ืนท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
    (๓) พ้ืนท่ี/อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
    (๔) สถานท่ีพักครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให!เป9นไปตามมาตรการ 
   ๓.๑.๒ ด!านการประเมินความพร!อมสู;การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต!องเตรียม 
การประเมินความพร!อมดังนี้ 
    ๓.๑.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา 
     (๑) ต!องผ;านการประเมินความพร!อมผ;าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
และรายงานการ ติดตามการประเมินผลผ;าน MOECOVID 
     (๒) ต!องจัดให!มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สําหรับ
รองรับการดูแลรักษาเบ้ืองต!นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผล
ตรวจดัดกรองหาเชื้อเป9นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร;วมมือกับสถานพยาบาลเครือข;ายในพื้นที่ท่ี
ดูแลอย;างใกล!ชิด 
     (๓) ต!องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให!เป9นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบดังน้ี 
      ๑) Screening Zone จัดพ้ืนท่ีหรือบริเวณให!เป9นจุดคัดกรอง (Screening 
Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส;งสิ่งของ จุดรับส;งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป9นการจําแนกนักเรียน ครู บุคลากร 
ผู!ปกครอง และ  ผู!มาติดต;อที่เข!ามาในโรงเรียนไม;ให!ใกล!ชิดกับบุคคลในโซนอ่ืน รวมถึงจัดให!มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะบุคลากรที่ไม;  สามารถเข!าปฏิบัติงานในโซนอ่ืนได! 
      ๒) Quarantine Zone จัดพ้ืนที่หรือบริเวณให!เป9นจุดกักกันและสังเกต
อาการ สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต!องสังเกตอาการ 
      ๓) Safety Zone จัดเป9นพ้ืนที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย สําหรับเรียน ครู และ
บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย 
    ๓.๑.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร 
     (๑) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ต!องมีการสังเกตอาการใน 
Quarantine Zone ให!ครบกําหนด ๕ วันก;อนเข!าสู; Safety Zone 
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     (๒) ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม
ข!ามกลุ;มกัน 
     (๓) หากมีนักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข!าได! (Inclusion Criteria)  
กับการติดเชื้อโควิดหรือสัมผัสกลุ;มเลียงสูงให!ดําเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด!วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ;ม
ที่ไม;ได!รับวัคซีนตามเกณฑh พร!อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน;วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีทันทีและปฏิบัติตาม
แผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเป9นบวก 
   ๓.๑.๓ การดําเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว;างภาคการศึกษาต!องดําเนินการดังน้ี  
    (๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได!ท้ังรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน  
(Hybrid) หากมีความจําเป9น 
    (๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต!องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑh
จําแนกตามเขตพื้นที่การแพร;ระบาด 
    (๓) อาจมีการสุ;มตรวจคัดกรองหาเชื้อด!วยวิธีการที่เหมาะสม ท้ังนักเรียน ครู และบุคลากร
ที่เก่ียวข!องกับสถานศึกษา ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต;อระดับจังหวัดกําหนด 
   ๓.๑.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส;วนบุคคลอย;างเข!มข!น ได!แก; ๖ มาตรการหลัก (DMHT-
RC) และ  ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
   ๓.๑.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข!มสําหรับสถานศึกษาอย;างเคร;งครัด 
    (๑) สถานศึกษาประเมินความพร!อมเปlดเรียน ผ;าน TSC+ และรายงานการติดตาม 
การประเมินผลผ;าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย;างต;อเนื่อง 
    (๒) ทํากิจกรรมร;วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลียงการทํากิจกรรมข!ามกลุ;มกัน 
และจัดนักเรียนในห!องเรียนขนาดปกติ (๘x๘ เมตร) ไม;เกิน ๔๒ คน หรือ จัดให!เว!นระยะห;างระหว;างนักเรียน
ในห!องเรียนไม;น!อยกว;า ๑.๐ เมตร 
    (๓) จัดระบบการให!บริการอาหารสําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทีเข;น การจัดชื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล;งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งชื้ออาหารตามระบบนําส;งอาหาร (Delivery) ที,ถูกสุขลักษณะและต!องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก;อนนํามาบริโภค 
    (๔) จัดการต!านอนามัยสิ่งแวดล!อมให!ได!ตามแนวปฏิบัติด!านอนามัยสิ่งแวดล!อมในการ
ปrองกันโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได!แก; การระบายอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาด คุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
    (๕) จัดให!มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพ้ืนท่ีแยกกักชั่วคราว 
รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสําหรับรองรับการดูแลรักษาเบ้ืองต!นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา
กรณีมีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป9นบวก โดยมีการซักซ!อมอย;างเคร;งครัด 
    (๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข!าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย;างเข!มข!น 
 

  (หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณhการแพร;ระบาดของโรคชื้นกับคณะกรรมการ
โรคติดต;อจังหวัดกําหนด) 
 

๓.๒ ประเภทท่ี ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป-กลับ 
 ๓.๒.๑ ด!านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  
ประกอบด!วย 
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  (๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
  (๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 
 โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให!เป9นพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป9น COVID free zone  
 ๓.๒.๒ ด!านการประเมินความพร!อมสู;การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต!องเตรียมการ
ประเมินความพร!อมด!งนี้ 
  ๓.๒.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา 
   (๑) ต!องผ;านการประเมินความพร!อมผ;าน TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ;าน MOECOVID 
   (๒) ควรมีพ้ืนที่แยกกักชั่วคราว (School Isolation หรือ Com m unity 
Isolation) โดยความร;วมมือกับสถานพยาบาลเครือข;ายในพื้นที่กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา 
มีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป9นบวก โดยมีการซักซ!อมอย;างเคร;งครัด 
   (๓) ต!องควบคุมดูแลการเดินทางระหว;างบ!านกับโรงเรียนอย;างเข!มข!น 
   (๔) ต!องจัดพ้ืนท่ีหรือบริเวณให!เป9นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม 
จัดจุดรับส;ง สิ่งของ จุดรับส;งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป9นการจําแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู!ปกครอง และ 
ผู!มาติดต;อที่เข!ามาในโรงเรียน 
  ๓.๒.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร 
   (๑) ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม
ข!ามกลุ;มกัน 
   (๒) ถ!านักเรียน ครู และบุคลากร มีอาการเข!าได! (Inclusion Criteria )  
กับการติดเชื้อโควิด หรือสัมผัสกลุ;มเสี่ยงสูงให!ดําเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด!วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
กลุ;มที่ไม;ได!รับวัคซีนตามเกณฑh พร!อมท้ังรายงานผลการตรวจกับหน;วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทันที และปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเป9นบวก 
 ๓.๒.๓ การดําเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว;างภาคการศึกษาต!องดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑)  สามารถจัดการเ รียนการสอน ได! ท้ั ง รูปแบบ On Site หรือ Online ห รือ 
แบบผสมผสาน  (Hybrid) หากมีความจําเป9น 
  (๒) นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู; ในพ้ืนที่ต!องประเมิน Thai Save Thai (TST)  
อย;างต;อเน่ืองตาม  เกณฑhจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการแพร;ระบาด 
  (๓) อาจมีการสุ;มตรวจคัดกรองหาเชื้อด!วยวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแนวทางคณะกรรมการ
โรคติดต;อระดับจังหวัดกําหนด 
  (๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส;วนบุคคลอย;างเข!มข!น ได!แก; ๖ มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
  (๕) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข!มสําหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย;างเคร;งครัด  
   ๑) สถานศึกษาประเมินความพร!อมเปvดเรียน ผ;าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผล ผ;าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย;างต;อเนื่อง 
   ๒) ทํากิจกรรมร;วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม 
ข!ามกลุ;มกัน และจัดนักเรียนในห!องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ไม;เกิน ๔๒ คน หรือจัดให!เว!นระยะห;างระหว;าง
นักเรียนในห!องเรียนไม;น!อยกว;า ๑.๐ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต;อจังหวัด  



14 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

   ๓) จัดระบบการให!บริการอาหารสําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ตามหลักมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ เช;น การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบจากแหล;งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซ้ืออาหารตามระบบนําส;งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต!องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก;อนนํามาบริโภค 
   ๔) จัดการด!านอนามัยสิ่งแวดล!อมให!โด!ตามแนวปฏิบัติด!านอนามัยสิ่งแวดล!อม 
ในการปrองกัน โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได!แก; การระบายอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาด คุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค  และ การจัดการขยะ 
   ๕) จัดให!มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกักชั่วคราว  
รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสําหรับรองรับการดูแลรักษาเบ้ืองต!นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา
กรณีมีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป9นบวก โดยมีการซักซ!อม อย;างเคร;งครัด โดยมี 
ความร;วมมือกับสถานพยาบาลเครือข;ายในพ้ืนท่ีที่ดูแลอย;างใกล!ชิด 
   ๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข!าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย;าง
เข!มข!นโดยหลีกเลี่ยงการเข!าไปสัมผัสในพื้นที่ต;าง ๆ ตลอดเส!นทางการเดินทางจากบ!านไปกลับโรงเรียนทั้งกรณี
รถรับ-ส;งนักเรียน รถส;วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
   ๗) จัดให! มี School Pass สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
ซ่ึงประกอบด!วยข!อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต;อ
ระดับพื้นท่ี และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  (๖) ขอความร;วมมือสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่อยู;รอบร้ัวสถานศึกษาให!ผ;านการ
ประเมิน COVID free setting โดยมีการกํากับจากคณะกรรมการโรคติดต;อระดับพ้ืนที่ 
 

 (หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ�การแพร,ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ 
โรคติดต;อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต;อกรุงเทพมหานครกําหนด) 
 

๓.๓ แนวปฏิบัติด�านอนามัยสิ่งแวดล�อมในการป:องกันโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา 
 ๓.๓.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร 
  (๑) เปvดประตูหน!าต;างระบายอากาศก;อนและหลังการใช!งาน อย;างน!อย ๑๔ นาที  
ควรมีหน!าต;างหรือซ;องลม อย;างน!อย ๒ ด!านของห!อง ให!อากาศภายนอกถ;ายเทเข!าสู;ภายในอาคาร 
  (๒) กรณีใช!เคร่ืองปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก;อนและหลังการใช!งาน 
อย;างน!อย ๑๐ นาทีในทุก ๆ ๒ ชั่วโมง หรือเปvดประตูหน!าต;างระบายอากาศช;วงพักเที่ยงหรือช;วงที่ไม;มีการเรียน 
การสอน กําหนดเวลาเปvด-ปvดเคร่ืองปรับอากาศ และ'ทําความสะอาดสมํ่าเสมอ 
  (๓) จัดให!เว!นระยะห;างระหว;างนักเรียนในห!องเรียนไม;น!อยกว;า ๑.๐ เมตร 
 ๓.๓.๒ การทําความสะอาด 
  (๑) ทําความสะอาดวัสดุสิ่งของด!วยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด และล!างมือ
ด!วยสบู;และน้ํา 
  (๒) ทําความสะอาดและฆ;าเชื้อโรคบนพ้ืนผิวทั่วไป อุปกรณhสัมผัสร;วม เช;น ห!องน้ํา ห!องส!วม 
ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตชhไฟ ปุ}มกดลิฟตh จุดนํ้าดื่ม เป9นต!น ด!วยแอลกอฮอลh ๗๐%  
นาน ๑๐ นาที และฆ;าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เซ;น กระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด!วยนํ้ายาฟอกขาวหรือ
โซเดียมใฮโปคลอไรทh ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาที อย;างน!อยวันละ ๒ คร้ัง และ อาจเพิ่มความถ่ีตามความ
เหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู!ใช!งานจํานวนมาก 
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 ๓.๓.๓ คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค 
  (๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม;มีสิ่งเจือปน 
  (๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่มและภาซนะบรรจุน้ําดื่มทุกวัน (ไม;ใช!แก!วน้ําดื่ม
ร;วมกันเด็ดขาด)  
  (๓) ตรวจคุณภาพน้ําเพ่ือหาเชื้อแบคทีเรียด!วยขุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน 
 ๓.๓.๔ การจัดการขยะ 
  (๑) มีถังขยะแบบมีฝาปlด สําหรับรองรับสิ่งของที่ไม;ใช!แล!ว ประจําห!องเรียน อาคารเรียน 
หรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce 
Reuse Recycle) 
  (๒) กรณีขยะเกิดจากผู!สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน!ากากอนามัยท่ีใช!แล!ว น;าใสในถุง 
ก;อนทิ้งให!ราดด!วยแอลกอฮอลh หรือ ๗๐% น้ํายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให!แน;น ซ!อนด!วยถุงอีก ๑ ช้ัน 
ปvดปากถุงให!สนิท และฉีดพ;นบริเวณปากถุงด!วยสารฆ;าเช้ือแล!วท้ิงในขยะท่ัวไป  
 

 ๓.๔ การใช�อาคารหรือสถานท่ีเพ่ือการสอบ การฝ,กอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีมีผู�เข�าร�วม
กิจกรรมเป2นจํานวนมาก 
  กรณีการพิจารณาอนุญาตให!ใช!อาคารสถานท่ีเพื่อการสอบ การเป9นอบรม หรือการทํากิจกรรม
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยหากมีผู!เช!าร;วมกิจกรรมเกินกว;า ๑,๐๐๐ คนในพ้ืนท่ีเฝrาระวังสูง (สีเหลือง) 
ผู!ขออนุญาตต!องจัดทํามาตรการเพื่อเสนอต;อคณะกรรมการโรคติดต;อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต;อ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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ส�วนท่ี ๔ 
แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามาตรการป�องกัน 
การแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ของสานศึกษา 
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ส�วนที่ 4 
แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามาตรการป�องกัน 
การแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ของสานศึกษา 

 
 สถานศึกษาทุกแห!งจะต$องจัดทําแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป+องกันการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสถานศึกษา ดังน้ี 
 

มาตรการแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา 
 

ประเภทสถานศึกษา แนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร 
ประเภทพักนอน ๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุลากร เป:นผู$สัมผัสเสี่ยงต่ํา 

  (๑) ให$เป>ดเรียน On Site ตามปกติ 
 (๒) ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗  
 (๓) ประเมิน Thai Save Thai (TST) 
๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป:นผู$สัมผัสเสี่ยงสูง 
 (๑) กรณีเป:นผู$ไม!ได$รับวัคซีน ให$จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน หรือดําเนินกิจกรรม
  ในพ้ืนที่ Quarantine Zone เป:นเวลา ๕ วัน และติดตามสังเกตอาการอีก ๕ วัน 
 (๒) กรณีเป:นผู$ได$รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส 
  - หากไม!มีอาการ ไม!แนะนําให$กักกัน 
  - การตรวจคัดกรองหาเชื้อด$วย ATK ถ$าหากมีอาการให$ตรวจทันที หากไม!มีอาการ
  ให$ตรวจคร้ังที่ ๑ วันที่ ๕ หลังสัมผัสผู$ติดเชื้อ และตรวจคร้ังสุดท$ายวันที่ ๑๐  
  หลังสัมผัสผู$ติดเชื้อ 
  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย!างเมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว$นระยะห!าง 
  ไม!น$อยกว!า ๒.๐ เมตร 
๓. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป:นผู$ติดเชื้อ 
 (๑) พิจารณาร!วมกันกับหน!วยบริการสาธารณสุขให$บุคคลแยกกักตัวที่โรงเรียน  
  (School Isolation) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  
  โดยพิจารณาร!วมกับหน!วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือคณะกรรมการ 
  โรคติดต!อจังหวัด 
 (๒) ติดต!อหน!วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน 
 (๓) ทําความสะอาดห$องเรียน ชั้นเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  และเป>ดเรียนตามปกติ 
 (๔) กรณีไม!มีอาการหรือมีอาการเล็กน$อย ให$จัดการเรียนการสอนได$ตามความเหมาะสม 
  ในพ้ืนท่ีแยกกักตัวของโรงเรียน (School Isolation) โดยเว$นระยะห!างไม!น$อยกว!า 
  ๒.๐ เมตร งดกิจกรรมรวมกลุ!ม โดยปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย!างเคร!งครัด 

ประเภทไป-กลับ ๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุลากร เป:นผู$สัมผัสเสี่ยงต่ํา 
 (๑) ให$เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On Site) ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ  
  Universal Precaution  
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 (๒) ให$ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะห!างระหว!างนักเรียนในห$องเรียน 
   ไม!น$อยกว!า ๑.๐ เมตร 
 
๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป:นผู$สัมผัสเส่ียงสูง 
 (๑) กรณีเป:นผู$ไม!ได$รับวัคซีนโควิด-๑๙ ตามแนวทางปfจจุบันทั้งผู$ที่มีอาการและ 
  ไม!มีอาการ แนะนําให$กักกันตัว (Self Quarantine) เป:นเวลา ๕ วัน และติดตาม 
  เฝ+าระวังอีก ๕ วัน 
 (๒) กรณีเป:นผู$ได$รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส 
  - หากไม!มีอาการ ไม!แนะนําให$กักกัน และควรพิจารณาให$ไปเรียนได$ 
  - การตรวจคัดกรองเชื้อด$วย ATK ถ$าหากมีอาการให$ตรวจทันที หากไม!มีอาการให$
   ตรวจคร้ังที่ ๑  วันท่ี ๕ หลังสัมผัสผู$ติดเชื้อ และตรวจคร้ังสุดท$าย วันที่ ๑๐  
   หลังสัมผัสผู$ติดเชื้อ 
  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย!างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว$นระยะห!าง 
   ไม!น$อยกว!า ๒.๐ เมตร 
๓. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป:นผู$ติดเชื้อ 
 (๑) ให$แยกกักตัวท่ีบ$าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานบริการ 
  สาธารณสุข 
 (๒) ติดต!อหน!วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน และ 
  พิจารณาจัดทํา School Isolation (หากจําเป:น) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
  หน!วยงานสาธารราสุข และคระกรรมการโรคติดต!อจังหวัด 
 (๓) ทําความสะอาดห$องเรียน ชั้นเรียน ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและ 
  เป>ดเรียนตามปกติ จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย!างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ!มท่ี 
  ไม!มีอาการ 

 
แผนเผชิญเหตุตามาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษา 

 

ระดับการแพร�ระบาด 
ในสถานศึกษา 

มาตรการป�องกัน 
ครู/นักเรียน/บุคลากร สถานศึกษา 

ไม!พบผู$ติดเชื้อยืนยัน - ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ 
- ประเมิน TST เป:นประจํา 
- กรณีเป:นผู$มีความเสี่ยง เช!น อาศัยใน
พื้นที่ท่ีมีผู$ติดเชื้อควรสุ!มตรวจหาเชื้อเป:น
ระยะตามสถานการณk 

- เป>ดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการ 
PSC Plus และมาตรการ 6-6-7  
- ติดตามรายงานผลประเมิน TST  
- เน$นเฝ+าระวังตรวจคัดกรอง กลุ!มเปราะบาง 
กรณีโรงเรียนประจํา เด็กพิเศษกลุ!มเสี่ยง 

พบผู$ติดเช้ือยืนยัน 
ไม!เกิน 2 ห$องเรียน 
และไม!เกิน 5 ราย 

- ปฏิบัติเข$มตามมาตรการ ๖-๖-๗ 
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห$องเรียนท่ีมี 
ผู$ติดเชื้อและผู$สัมผัสใกล$ชิด ทุกวัน และ
รายงานผล 

- ห$องเรียนท่ีพบผู$ติดเชื้อ ให$ป>ดห$องเรียนไม!
น$อยกว!า 2 ชั่วโมงเพื่อทําความสะอาดตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและให$
เป>ดใช$ห$องเรียนได$ 
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- กรณีเป:นผู$สัมผัสเสียงต่ํา (Low Risk 
Contract) ให$มาเรียน On Site 
ตามปกติและสังเกตอาการตนเอง 
- กรณีเป:นผู$เสี่ยงสูง (High Risk 
Contract) ให$มาเรียนได$ โดยระยะ 5 
วันแรกให$เว$นระยะห!าง 2.0 เมตร และ
ตรวจหาเชื้อตามแนวทางที่กําหนด 

- ห$องเรียนอ่ืนเป>ดเรียน On Site ตามปกติ  
งดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ!มกัน โดยเฉพาะ
ระหว!างห$องเรียน 
- ปฏิบัติเข$มตามมาตรการ TSC Plus  
- เป>ดประตูหน$าต!างห$องเรียน ให$อากาศ
ถ!ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใช$งาน 
กรณีใช$เคร่ืองปรับอากาศ เป>ดประตูหน$าต!าง
ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมงอย!างน$อย 10 นาที 
รวมทั้งช!วงเวลาพักเที่ยงหรือช!วงเวลาท่ีไม!มี
การเรียนการสอน 

พบผู$ติดเช้ือยืนยัน 
ตั้งแต! ๓ ห$องเรียนข้ึนไป 
หรือตั้งแต! ๖ รายข้ึนไป 

- ปฏิบัติเข$มตามมาตรการ ๖-๖-๗ 
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห$องเรียนท่ีมี 
ผู$ติดเชื้อและผู$สัมผัสใกล$ชิด ทุกวัน และ
รายงานผล 
- กรณีเป:นผู$สัมผัสเสียงต่ํา (Low Risk 
Contract) ให$มาเรียน On Site ตามปกติ 
และสังเกตอาการตนเอง 
- กรณีเป:นผู$เสี่ยงสูง (High Risk Contract) 
ให$มาเรียนได$ โดยระยะ 5 วันแรกให$เว$น
ระยะห!าง 2.0 เมตร และตรวจหาเชื้อ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

- ห$องเรียนหลายห$องที่พบผู$ติดเชื้อให$ป>ดเรียน 
เฉพาะห$องนั้น ๆ ไม!น$อยกว!า 2 ชั่วโมง เพ่ือทํา
ความสะอาดตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขและให$เป>ดใช$ห$องเรียนได$ 
- ห$องเรียนอ่ืนเป>ดเรียน On Site ตามปกติ  
งดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ!มกัน โดยเฉพาะ
ระหว!างห$องเรียน 
- การป>ดเรียนทั้งชั้นเรียนหรือสถานศึกษาเป:น
อํานาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต!อ
จังหวัด/กทม. 
- ควรมีห$องแยกกักตัวในโรงเรียน (School 
Isolation) รองรับผู$ติดเชื้อในโรงเรียน (กรณี
โรงเรียนประจํา) 
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร$างภูม
คุ$มกัน ด$วย ๓T๓V (TSC Plus, TST, TK, 
Vaccine) 

 
 

ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑkการเป>ดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข$อกําหนด 
        ออกตามความในมาตรา ๙ แห!งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณkฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
        (ฉบับที่ ๓๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ส�วนท่ี ๕ 
บทบาทของบุคลากรและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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ส�วนที่ 5 
บทบาทของบุคลากรและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

 
  สถานการณ!การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังคงมีการแพร#ระบาด
อย#างต#อเน่ือง เพ่ือให:สถานศึกษามีแนวทางการป<องกันการแพร#ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดบทบาทของ บุคลากรและหน#วยงาน 
ที่เก่ียวข:อง ดังน้ี 
 

๑. บทบาทของนักเรียน 
  นักเรียนเป@นหัวใจสําคัญที่ต:องได:รับความคุ:มครอง ดูแลในเร่ืองความปลอดภัยอย#างสูงสุด ท้ังน้ีนักเรียน
จะต:องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย#าง
เคร#งครัด ตั้งแต#การเดินทางออกจากบ:านมาเรียน ขณะอยู#ในโรงเรียน จนถึงการกลับบ:าน บทบาทของนักเรียน 
ควรมีดังนี้ 
  ๑) เตรียมความพร:อมในเร่ืองอุปกรณ!การเรียน เคร่ืองใช:ส#วนตัว และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป@นสําหรับการเรียน 
  ๒) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย#างเคร#งครัด 
 ๓) ติดตามข:อมูลข#าวสารสถานการณ!การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
และสร:างความรู:ความเข:าใจของคําแนะนําในการป<องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร#กระจายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จากแหล#งข:อมูลที่เชื่อถือได: 
  ๔) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ#านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย#างสมํ่าเสมอ และสังเกต
อาการปQวยของตนเอง หากมีอาการไข: ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม#ได:กลิ่นไม#รู:รส รีบแจ:งครู
หรือผู:ปกครองให:พาไปพบแพทย! กรณีมีคนในครอบครัวปQวยด:วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยู#ในช#วงกักตัว ให:ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ:าหน:าที่สาธารณสุขอย#างเคร#งครัด 
  ๕) ขอคําปรึกษาจากครูผู:สอนเม่ือพบปTญหาเก่ียวกับการเรียน อุปกรณ!การเรียนเรียน เคร่ืองใช:ส#วนตัว 
หรือพบความผิดปกติของร#างกายท่ีอาจเสี่ยงต#อการติดเชื้อของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทันที 
 

๒. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซ่ึงถืออยู#ใกล:ชิดนักเรียน มีหน:าที่สําคัญในการจัดการเรียนรู:ให:แก#
นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต:องเตรียมความพร:อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน นอกจากจะต:องดูแลตนเองแล:ว ยังต:องดูแลนักเรียนอีกด:วย โดยเฉพาะด:านสุขอนามัยตามมาตรการ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีดังนี้ 
  ๑) ประชุมออนไลน! (Online) ชี้แจงผู:ปกครองนักเรียนเพ่ือสร:างความเข:าใจร#วมกัน ในการป<องกันการ
เฝ<าระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให:พร:อมก#อนเปZดเรียน 
  ๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ#านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย#างสมํ่าเสมอและสังเกต
อาการปQวยของตนเอง หากมีอาการไข: ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม#ได:กลิ่น ไม#รู:รส 
 ให:หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย!ทันที กรณีมีคนในครอบครัวปQวยด:วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID -19) หรือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงและอยู#ในช#วงกักตัว ให:ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ:าหน:าที่สาธารณสุข
อย#างเคร#งครัด 
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  ๓) ติดตามข:อมูลข#าวสารสถานการณ!การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และสร:างความรู:ความเข:าใจของคําแนะนําในการป<องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร#กระจายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากแหล#งข:อมูลท่ีเชื่อถือได: 
  ๔) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ!ในการป<องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร#กระจายโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให:แก#นักเรียน เช#น สอนวิธีการล:างมือที่ถูกต:อง การสวมหน:ากากผ:าหรือหน:ากาก
อนามัย คําแนะนําการปฏิบัติตัว การเว:นระยะห#างทางสังคม การทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม
ร#วมกันจํานวนมากเพื่อลดจํานวนคน 
  ๕) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม ของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย#างเคร#งครัด 
  ๖) คอยดูแล สอดส#องช#วยเหลือนักเรียนในเร่ืองสุขอนามัยให:เป@นไปตามมมาตรการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ได:แก# 
    (๑) ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข:ามาในโรงเรียนในตอนเช:า ใช:เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ร#างกายพร:อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช#น ไข: ไอ มีน้ํามูกเจ็บคอ หายใจ
ลําบาก เหนื่อยหอบ ไม#ได:กลิ่น ไม#รู:รส โดยติดสัญลักษณ! สติกเกอร!หรือตราปT\ม แสดงให:เห็นชัดเจนว#า ผ#านการ
คัดกรองแล:ว 
   (๒) กรณีพบนักเรียนหรือผู:มีอาการมีไข: อุณหภูมิร#างกายตั้งแต# ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไปร#วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอย#างใดอย#างหนึ่ง จัดให:อยู#ในพ้ืนท่ีแยกส#วน ประสานโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล หรือเจ:าหน:าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีกคร้ัง หากพบว#าผลตรวจเบื้องต:นเป@นบวกจึงแจ:ง
ผู:ปกครองมารับ จากน้ันแจ:งผู:บริหารหรือผู:มีส#วนเก่ียวข:อง เพื่อดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการ
ป<องกันตามระดับการแพร#ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา 
   (๓) บันทึกผลการคัดกรองและส#งต#อประวัติการปQวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
   (๔) จัดอุปกรณ!การล:างมือ พร:อมใช:งานอย#างเพียงพอ เช#น เจลแอลกอฮอล!วางไว:บริเวณทางเข:า  
สบู#ล:างมือบริเวณอ#างล:างมือ 
  ๗) ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู#ในกลุ#มเสี่ยงต#อการติด
โรคโควิด 19 และรายงานต#อผู:บริหาร 
  ๘) ปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่ไม#ร#วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกําหนด ด:วยการแก:ปTญหาการ
เรียนรู:ใหม#ให:ถูกต:อง นั่นคือ “สร:างพฤติกรรมที่พึงประสงค!” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไม#พึงประสงค!” 
  ๙) สร:างความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับความเครียด ว#าเป@นปฏิกิริยาปกติที่เกิดข้ึนได:ในภาวะวิกฤติท่ีมีการ
แพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนํากระบวนการการจัดการความเครียด  
การฝeกสติให:กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต#ละวัยร#วมกับการฝeกทักษะชีวิตที่เสริมสร:างความเข:มแข็ง
ทางใจ (Resilience) ให:กับนักเรียน ได:แก# ทักษะชีวิตด:านอารมณ! สังคม และความคิด เป@นต:น 
  ๑๐) สังเกตอารมณ!ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน:าท่ีการดูแลนักเรียนจํานวนมาก และกํากับ
ให:ปฏิบัติตามมาตรการป<องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป@นบทบาทสําคัญอาจจะ
สร:างความเครียดวิตกกังวลท้ังจากการเฝ<าระวังนักเรียน และการป<องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น 
เม่ือครูมีความเครียด จากสาเหตุต#าง ๆ มีข:อเสนอแนะ ดังนี้ 
   (๑) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนท่ีไม#ชัดเจน แนะนําให:สอบถามกับผู:บริหารโรงเรียน
หรือเพ่ือนร#วมงาน เพ่ือให:เข:าใจบทบาทหน:าที่และข:อปฏิบัติท่ีตรงกัน 
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  (๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในโรงเรียน ให:พูดคุยสื่อสารถึงความไม#สบายใจและร:องขอ
สิ่งจําเป@นสําหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอต#อการป<องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
เช#น สถานที่ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู: การส#งงานหรือตรวจการบ:าน เป@นต:น หากตนเอง 
เป@นกลุ#มเสี่ยง หรือมีโรคประจําตัวก็สามารถเข:ารับการตรวจ รักษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
    (๓) จัดให:มีกิจกรรมบําบัดความเครียด โดยการฝeกสติให:เป@นกิจวัตรก#อนเร่ิมการเรียนการสอนเพื่อลด
ความวิตกกังวลต#อสถานการณ!ที่ตึงเครียดนี้ 
 ๑๑) กํากับและติดตามการได:รับวัคซีนของนักเรียนและผู:ปกครองนักเรียนให:เป@นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนดและเป@นปTจจุบัน 
 

๓. บทบาทของผู�บริหารสถานศึกษา 
  ผู:บริหารสถานศึกษาเป@นผู:ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนตั้งแต#การวางแผน การกําหนดนโยบาย
สถานศึกษา การเตรียมความพร:อมการเปZดเรียน การส#งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การ
กํากับติดตามช#วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก:ไขปTญหา การประเมินสถานการณ! 
การรายงาน ตลอดจนร#วมมือกับครูและบุคลากร ผู:ปกครองนักเรียน ให:การตรวจสอบสถานการณ!การแพร#
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยบทบาทของ
ผู:บริหารสถานศึกษา ควรมีดังนี้ 
  ๑) จัดให:มีการประชุมหารือร#วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู ผู:ปกครอง นักเรียน 
ผู:นําชุมชน และมีมติให:ความเห็นชอบร#วมกันในการจัดพ้ืนท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป<องกันการแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ในโรงเรียน 
  ๓) แต#งต้ังคณะทํางานดําเนินการควบคุมดูแลและป<องกันการแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประกอบด:วย นักเรียน ครู ผู:ปกครอง เจ:าหน:าท่ีสาธารณสุข ท:องถ่ิน ชุมชน และผู:เก่ียวข:อง 
  ๔) ประเมินความพร:อมผ#าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ#าน MOECOVID 
  ๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ:อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๖) จัดให:มีการสื่อสารประชาสัมพันธ!แนวทางการป<องกันการแพร#ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให:แก#ครู นักเรียน ผู:ปกครอง 
และคณะกรรมการโรงเรียน ผ#านช#องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข:อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวข:องจากแหล#งข:อมูล
ที่เชื่อถือได: 
  7) สนับสนุนให:นักเรียน ครูและบุคลากรได:รับวัคซีนครบตามเกณฑ! 
  8) สนับสนุนให:มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด:วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามมาตรการของภาครัฐ 
  9) สนับสนุน ส#งเสริม ให:นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู:ปกครองประเมินตนเองผ#าน         
Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ!จําแนกเขตพื้นที่การแพร#ระบาด 
  10) สื่อสารสร:างความรู:ความเข:าใจ เพ่ือลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 
กรณีพบว#ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู:ปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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  11) กําหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข:าไปในโรงเรียน (Point of Entry) ให:แก# 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู:มาติดต#อ และจัดให:มีพ้ืนท่ีแยกโรค อุปกรณ!ป<องกัน เช#น หน:ากากผ:าหรือหน:ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล! อย#างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช#องทางการสื่อสารระหว#างค รู นักเรียนผู:ปกครอง และ
เจ:าหน:าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ#มเสี่ยงหรือสงสัย 
  12) จัดให:นักเรียนสามารถเข:าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได:อย#างต#อเนื่อง 
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปQวย การปZดโรงเรียน การจัดให:มีการเรียนการสอนทางไกล            
สื่อออนไลน! การติดต#อทางโทรศัพท! หรือ Social Media เป@นรายวัน หรือรายสัปดาห! 
  13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู:ปกครองอยู#ในกลุ#มเส่ียงหรือผู:ปQวยยืนยันเข:ามาในโรงเรียน  
ให:รีบแจ:งเจ:าหน:าท่ีสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดําเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 
และมาตรการป<องกันตามระดับการแพร#ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของสถานศึกษา 
  14) มีมาตรการให:นักเรียนได:รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได:รับกรณีพบอยู#ใน
กลุ#มเสี่ยงหรืออยู#ในช#วงกักตัว 
  15) ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน ตามมาตรการป<องกันการแพร#
ระบาดภายในโรงเรียนอย#างเคร#งครัด และต#อเน่ือง 
  ๑๖) เยี่ยมบ:าน สร:างขวัญกําลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนที่มาเรียนแบบปกติ และท่ีไม#สามารถมาเรียน 
แบบปกติได: 
 

๔. บทบาทของผู�ปกครองนักเรียน 
  ผู:ปกครองนักเรียนเป@นบุคคลท่ีมีสําคัญยิ่ง มีหน:าที่ต:องดูแลเอาใจใส#นักเรียนและตนเองในด:านสุขอนามัย
และการป<องกันความเสี่ยงจากการแพร#ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
อย#างเคร#งครัด ต:องให:ความร#วมมือกับโรงเรียน ครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษา เก่ียวกับมาตรการการดูแล
นักเรียน ผู:ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสําคัญร#วมกับครูเพ่ือช#วยนักเรียนท้ังในเร่ืองการเรียนรู: และการดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผู:ปกครองนักเรียน ควรมีดังน้ี 
  ๑) ติดตามข:อมูลข#าวสารสถานการณ!การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และสร:างความรู:ความเข:าใจของคําแนะนําในการป<องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร#กระจาย 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากแหล#งข:อมูลที่เชื่อถือได:  
  ๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ#านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai 
(TST) อย#างสมํ่าเสมอ สังเกตอาการปQวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข:  
ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม#ได:กลิ่น ไม#รู:รส ให:รีบพาไปพบแพทย! ควรแยกเด็กไม#ให:ไป        
เล#นกับคนอ่ืน ให:พักผ#อนอยู#ท่ีบ:านจนกว#าจะหายเป@นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปQวยด:วยโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงอยู#ในช#วงกักตัวให:ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ:าหน:าท่ี
สาธารณสุขอย#างเคร#งครัด 
  ๓) จัดหาของใช:ส#วนตัวให:นักเรียนอย#างเพียงพอในแต#ละวัน ทําความสะอาดทุกวัน เช#น หน:ากากผ:า 
ช:อน ส:อม แก:วน้ํา แปรงสีฟTน ยาสีฟTน ผ:าเช็ดหน:า ผ:าเช็ดตัว เป@นต:น 
  ๔) จัดหาสบู#หรือเจลแอลกอฮอล!และกํากับดูแลนักเรียนให:ล:างมือบ#อย ๆ ก#อนกินอาหาร หลังใช:สุขา 
หลีกเล่ียงการใช:มือสัมผัสใบหน:า ตา ปาก จมูก โดยไม#จําเป@น และสร:างสุขนิสัยที่ดีหลังเล#นกับเพื่อนและ 
เม่ือกลับมาถึงบ:าน ควรอาบนํ้า สระผม และเปล่ียนชุดเสื้อผ:าใหม#ทันที 
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  ๕) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม# ส#งเสริมให:กินอาหารร:อน สะอาด อาหารครบ  
๕ หมู#และผัก ผลไม: ๕ สี และควรจัดอาหารกล#อง (Box Set) ให:แก#นักเรียนในช#วงเช:าแทนการซ้ือจากโรงเรียน 
(กรณีที่ไม#ได:รับประทานอาหารเช:าจากที่บ:าน) เพ่ือเสริมสร:างภูมิคุ:มกัน ออกกําลังกาย อย#างน:อย ๖๐ นาที  
ทุกวันและนอนหลับอย#างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมงต#อวัน 
  ๖) หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียงต#อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานท่ี
แออัดท่ีมีการรวมกันของคนจํานวนมาก หากจําเป@นต:องสวมหน:ากากผ:าหรือหน:ากากอนามัยล:างมือบ#อย ๆ  
๗ ข้ันตอน ด:วยสบู#และน้ํานาน ๒๐ วินาที หรือใช:เจลแอลกอฮอล! 
  ๗) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู: หรือรถอ่ืน ๆ ผู:ปกครองและโรงเรียน 
ต:องขอความร#วมมือกับคนขับรถให:ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย#างเคร#งครัด 
 ๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน! ผู:ปกครองควรให:ความร#วมมือกับครูในการดูแล
จัดการเรียนการสอนแก#นักเรียน เช#น การส#งการบ:าน การร#วมทํากิจกรรม เป@นต:น 
 

 
 

๕. บทบาทโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค/กรที่เกี่ยวข�อง 
  ๕.๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑) ประชาสัมพันธ!สร:างความรู:ความเข:าใจให:โรงเรียนในสังกัด เก่ียวกับการป<องกันตนเอง การดูแล 
สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
  ๒) ประสานงานองค!กรต#าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการช#วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
  ๓) นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด:านการบริหารโรงเรียนภายใต:สถานการณ!การแพร#ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๔) กํากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด:านการบริหารข:อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการได:รับวัคซีนของ
นักเรียน ครู ผู:บริหารโรงเรียน และผู:ปกครองนักเรียนให:ได:รับวัคซีนตามมาตรการที่กําหนด 
   ๕) รายงานผลการดําเนินการต#อหน#วยงานต:นสังกัดให:ทราบความเคลื่อนไหวอย#างต#อเนื่องสมํ่าเสมอ 
   ๖) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร:างขวัญกําลังใจในการเตรียมความพร:อมก#อนเปZดภาคเรียน 
ทั้งแบบปกติและแบบทางไกล 
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  ๕.๒ สํานักงานสาธารณสุข 
   ๑) ให:คําแนะนําเก่ียวกับข:อควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน 
ให:สอดคล:องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  ๒) สนับสนุนอุปกรณ!ทางการแพทย! อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ!วัดอุณหภูมิ
หน:ากากอนามัย เจลล:างมือ ฯลฯ 
   ๓) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย!ในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให:แก# นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ๔) จัดให:มีช#องทางการสื่อสาร การให:ข:อมูลข#าวสารท่ีถูกต:อง เป@นปTจจุบันให:กับสถานศึกษาและ
จัดระบบสนับสนุนเม่ือมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีความเสี่ยงต#อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
   ๕) สํารวจ ติดตามสถานการณ!ในพื้นที่บริการอย#างต#อเน่ือง กรณี พบผู:มีอาการเสี่ยงหรือปQวยต:อง
ดําเนินการทันที และรายงานให:สถานศึกษาทราบเพื่อดําเนินการตามมาตรการต#อไป 
   ๖) ออกให:บริการตามท่ีสถานศึกษาร:องขอ เช#น จัดเจ:าหน:าที่ อสม.ประจําหมู#บ:าน ตําบลตรวจ           
เวรยาม บันทึกตู:แดงตามจุดที่โรงเรียนกําหนด และอ่ืน ๆ ตามความต:องการจําเป@น 
 

  ๕.๓ องค/กรทางปกครอง 
  หมายถึง หน#วยงานทางปกครอง ได:แก# จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู#บ:าน และหน#วยงานท:องถ่ิน ได:แก#
องค!การบริหารส#วนตําบล เทศบาล  
   ๑) ประชาสัมพันธ!สร:างความเข:าใจให:โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู:ความเข:าใจ
เก่ียวกับการป<องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
   ๒) สนับสนุน ช#วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคําสั่งของจังหวัดอย#างเคร#งครัด 
   ๓) กํากับ ติดตามการได:รับวัคซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข:อมูลทางสถิติท่ีอ:างอิง             
เชื่อถือได: 
   ๔) ให:บริการตามที่สถานศึกษาร:องขอตามความต:องการเร#งด#วนและจําเป@น 
 

  ๕.๔ องค/กรเอกชน 
   ๑) สนับสนุนอุปกรณ!ทางการแพทย! อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ!วัดอุณหภูมิ
หน:ากากอนามัย เจลล:างมือ ฯลฯ 
  ๒) สนับสนุนงบประมาณให:แก#สถานศึกษาในการนําไปใช:บริหารจัดการภายใต:สถานการณ!การแพร#
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
  ๓) อํานวยความสะดวกให:ความช#วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จําเป@นในการส#งตัวนักเรียน ครูและบุคลากร 
ที่คาดว#าจะได:รับเชื้อหรือเป@นกลุ#มเสี่ยงส#งหน#วยงานสาธารณสุขได:อย#างรวดเร็ว 
  ๔) สร:างระบบการติดต#อสื่อสารหน#วยงานภายในจังหวัด อําเภอ ตําบล ให:มีความรวดเร็วในการ
ช#วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู:ปกครอง ที่สถานศึกษาได:อย#างมีประสิทธิภาพ 

 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนด 

การบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๗)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ น้ัน

เนืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ 
สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เมือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ให้ปรับสถานการณ์ 
พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ็าระวังสูง (สีเหลือง) ๖๔ จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ๑๒ จังหวัด 
เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใข้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) และข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความใน 
มาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที ๔๔) จึงยกเลิก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที, ๓๔) ลงวันที่ 
๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ และออกหลักเกณฑ์ไว้ดังน้ี

ส ่วนท ี ๑ ะ ม าต ร ก าร ร อ ง ร ับ ก าร เป ิด ภ าค ก าร ศ ึก ษ าท ี ๑ /๒ ๔ ๖ ๔  ข อ งส ถ าน ศ ึก ษ า (โรงเร ียน ห ร ือ  
สถาบันการศึกษา) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ ๐ก site จำแนกตามพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ตารางที่ ๑ มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติจำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาดปีจจุบัน

เขตพ้ืนท่ี 
การแพร่ระบาด มาตรการ ตรวจคัดกรอง 

หาเช้ือ
การเข้าถึง 

วัคซีน

การประเมิน 
ความเล่ียง 

(TST)
พ้ืนท่ีนำร่อง ๑. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปิดเรียน TSC+ - - อย่างน้อย

การท่องเท่ียว ๒. เคร่งครัดตามมาตรการ ๖-๖-๗ ๑ วันต่อ
(สีฟ้า) และ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) สัปดาห์

พ้ืนท่ีเฝ็าระวัง ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
(สีเขียว) ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
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๒

เขตพ้ืนท่ี 
การแพร่ระบาด มาตรการ ตรวจคัดกรอง 

หาเช้ือ
การเข้าถึง 

วัคซีน
การประเมิน 
ความเส่ียง 

(TST)
พ้ืนท่ีเฝ็าระวังสูง 

(สีเหลือง)
๑. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปีดเรียน TSC+ 
๒. เคร่งครัดตามมาตรการ ๖-๖-๗ 

๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

อย่างน้อย 
๑ วันต่อ 
สัปดาห์

ส่วนที่ ๒ ะ ข ้อกำหนดของ ๖  มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖  มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา)

สถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ต้องจัดการเรียนการสอนในอาคารสถานที่โดยปฏิบัติตาม 
มาตรการ ๖-๖-๗ อย่างเคร่งครัด

๒.๑ ข้อกำหนด ๖  มาตรการหลัก (DMHT-RC)
(๑) Distancing เว้นระยะห่าง 
(๒) Mask wearing สวมหน้ากาก 
(๓) Hand washing ล้างมือ 
(๔) Testing คัดกรองวัดไข้ 
(๔) Reducing ลดการแออัด 
(๖) Cleaning ทำความสะอาด 

๒.๒ ข้อกำหนด ๖  มาตรการเสริม (SSET-CQ)
(๑) Self-care ดูแลตนเอง
(๒) Spoon ใข้ซ้อนกลางส่วนตัว
(๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
(๔) Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
(๔) Check สำรวจตรวจสอบ
(๖) Q uarantine กักกันตัวเอง

๒.๓ ข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 

ผ่าน MOECOVID
(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน 

หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภซนาการ 
(๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาคภายใน 

อาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
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๓

(๕) จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากลถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง 

นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ส่วนที ๓ ะ หลักเกณฑ ์พ ิจารณาเตรียมการใข ้อาคารหรือสถานท ีเพ ื่อจ ัดการเร ียนการสอนของสถานศ ึกษา 
(โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา)

ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน 
ประเภทที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทโป-กลับ

๓.๑ ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน
๓.๑.๑ ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน หรือ 

โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย
(๑) หอพักนักเรียนขาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง
(๒) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
(๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
(๔) สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ

๓.๑.๒ ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบ ัติ : โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต้องเตรียมการ 
ประเมินความพร้อมดังนี้

๓.๑.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา
(๑) ต ้องผ ่านการประเม ินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการ

(๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเขื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจดัดกรองหาเชื้อเป็นบวก 
รวมถีงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบดังนี้
๑) Screening Z one จ ัด พ ืน ท ีห ร ือ บ ร ิเว ณ ใ ห ้เป ็น จ ุด ด ัด ก ร อ ง  (Screening Zone)

ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียนไม'ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่ 
สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๒) Q uarantine Z one จ ัดพ ื้นท ี่หรือบริเวณให ้เป ็นจ ุดก ักก ันและสังเกตอาการ สำหรับ

๓) Safety Z one จ ัดเป ็นพ ื้นท ี่ปลอดเซ ื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID

นักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ

ที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย
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๓.๑.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ต้องมีการสังเกตอาการใน Q uarantine Z one ให้ 

ครบกำหนด ๔ วันก่อนเข้าสู่ Safety Zone
(๒) ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) หากมีนักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด 

หรือสัมผัสกลุ่มเลียงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่ไมใต้รับวัคซีนตาม 
เกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผล 
ตรวจเป็นบวก

๓.๑.๓ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้
(๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 

(Hybrid) หากมีความจำเป็น
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตาม 

เขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตารางที่ ๑)
(๓) อาจมีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรที่ 

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดกำหนด
๓.๑.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๓.๑.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัด 
นักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ ( ๘ x ๘  เมตร) ไม่เกิน ๔๒ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน 
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร

(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภฃนาการ อาทีเข่น การจัดช ื้อจ ัดหาวัตถุด ิบจากแหล่งอาหาร การปรุง 
ประกอบอาหาร หรือการสั่งช ื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที,ถ ูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ 
ตรวจสอบทางโภฃนาการก่อนนำมาบริโภค

(๔) จัดการต้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติต้านอนามัยสิงแวดล้อมในการป็องกัน 
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค 
และ การจัดการขยะ

(๔) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักขั่วคราว รวมไป 
ถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติด 
เชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น

(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)
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๓.๒ ประเภทที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป-กลับ
๓.๒.๑ ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ประกอบด้วย
(๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน

โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone
๓.๒.๒ ด้านการประเมินความพร้อมสู,การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต้องเตรียมการ 

ประเมินความพร้อมด้งนี้
๓.๒.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา
(๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 
(๒) ควรมีพ ื้นที่แยกกักซั่วคราว (School Isolation หรือ Com m unity Isolation)โดยความ 

ร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-๑๙ 
หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งคร้ด

(๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น
(๔) ต้องจัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่ง 

ส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาใน 
โรงเรียน

๓.๒.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
(๒) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากร มีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria ) กับการติดเชื้อโควิด หรือ 

สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที,ไม,ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ 
เป็นบวก

๓.๒.๓ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการด้งนี้
(๑) สามารถจัดการเร ียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 

(Hybrid) หากมีความจำเป็น
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องตาม 

เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ด้งตารางที่ ๑)
(๓) อาจม ีการส ุ่มตรวจค ัดกรองห าเช ื้อด ้วยว ิธ ีการท ี่เห มาะสม ตามแนวทางคณะกรรมการ 

โรคติดต่อระดับจังหวัดกำหนด
(๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
(๔) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด

๑) สถานศ ึกษาประเม ินความพร้อมเป ิดเร ียน ผ่าน TSC+ และรายงานการต ิดตามการ 
ประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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๖

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ 
จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ใม่เกิน ๔๒ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน 
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
ม าตรฐาน ส ุขาภ ิบ าลอาห ารและห ล ักโภขน าการ อาท ิเข ,น ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด ห าว ัต ถ ุด ิบ จาก แ ห ล ,งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ 
ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้โด้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน 
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค 
และ การจัดการขยะ

๔) จัดให้ม ีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพ ื้นที่แยกกักชั่วคราว 
ร ว ม ไ ป ถ ึง แ ผ น เผ ช ิญ เห ต ุส าห ว ับ ร อ ง ว ับ ก าร ด ูแ ล ว ัก ษ า เบ ือ ง ต ้น ก ร ณ ีน ัก เร ีย น  คร ู ห ร ือ บ ุค ล าก ร  
ใน ส ถ าน ศ ึก ษ าก รณ ีม ีก ารต ิด เช ิอ โค ว ิด -๑ ๙  ห ร ือ ผลตรวจค ัดกรองห าเช ื้อ เป ็น บ วก โดยม ีการซ ักซ ้อม 
อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

๖) ควบ ค ุมด ูแลการเด ิน ท างเข ้าและออกจากส ถาน ศ ึกษา (Seal Route) อย'างเข ้มข้น 
โด ยห ล ีก เถ ึยงก าร เข ้าไ ป ล ัม น ัส ใน พ ื นที ต ่างๆ  ต ล อ ด เส ้น ท างก ารเด ิน ท างจาก บ ้าน ไป ก ล ับ โรงเร ืยน  
ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเช ื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่ และ 
ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

(๖) ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน 
COVID free setting โดยมีการกำกับจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่

(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร,ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)

๓.๓ แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-๑๙  ในสถานศึกษา 
๓.๓.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร

(๑) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๔ นาที ควรมีหน้าต่าง 
หรือซ่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 

(๒) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๐ 
นาทีในทุก  ๆ ๒ ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียน 
การสอน กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และ'ทำความสะอาดสมํ่าเสมอ 

(๓) จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร 
๓.๓.๒ การทำความสะอาด

(๑) ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือนํ้ายาทำความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่และนํ้า 
(๒) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณีสัมผัสร่วม เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วม

ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตซ์ไฟ บู่มกดลิฟทํ จุดนํ้าดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์
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๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเข้ือโรคบนพ้ืนผิววัสดุแข็ง เซ่น กระเบ้ือง เซรามิก สแตนเลส ด้วย 
นํ้ายาฟอกขาวหรือโซเดียมใฮโปคลอไรท์ ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาที อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง และ 
อาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใซ้งานจำนวนมาก 

๓.๓.๓ คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
(๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีสิ่งเจือปน
(๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่มและภาซนะบรรจุนํ้าดื่มทุกวัน (ไมใซ้แก้วนํ้าดื่มร่วมกันเด็ดขาด)
(๓) ตรวจคุณภาพนํ้าเพื่อหาเซื้อแบคทีเรียด้วยขุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน 

๓.๓.๔ การจัดการขยะ
(๑) มีถังขยะแบบมีฝาปีด สำหรับรองรับส่ิงของท่ีไมใข้แล้ว ประจำห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณ 

โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce Reuse 
Recycle)

(๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใซ้แล้ว น่าใสในถุง ก่อนท้ิงให้ 
ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% นํ้ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก 
๑ ข้ัน ปดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเซื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป

ส่วนที่ ๔ ะ แนวปฏ ิบ ัต ิตามแผนเผช ิญ เหต ุตามมาตรการฟ ้องก ันการแพร1ระบาดของโรคโคว ิด-๑ ๙  ของ 
สถานศึกษา

ตารางที่ ๒ มาตรการแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา แนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร

ประเภทพักนอน ๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เนินผู้สัมผัสเส่ียงต่ํา 
(๑) ให้เปีดเรียน (วก Site ตามปกติ 
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ และ Universal Prevention 
(๓) ประเมิน Thai Save Thai (TST)
(๔) เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียน ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร 

๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เนินผู้สัมผัสเส่ียงสูง
(๑) กรณีเนินผู้ไม่ได้รับวัคซีน ให้จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรม 

ในพ้ืนท่ี Quarantine Zone เนินเวลา ๕ วัน และติดตามสังเกตอาการอีก ๕ วัน 
(๒) กรณีเนินผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบโดส
- หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน
- การตรวจคัดกรองหาเซ้ือด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้ 

ตรวจคร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๕ หลังสัมผัสผู้ติดเซ้ือ และตรวจคร้ังสุดท้ายวันท่ี ๑๐ หลังสัมผัส 
ผู้ติดเ1ซ้ือ

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว้นระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร

๓. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เนินผู้ติดเช้ือ
(๑) พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขให้บุคคลแยกกักตัวท่ีโรงเรียน (School 

Isolation) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาร่วมกับ
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๘

ประเภทสถานศึกษา แนวปฏิบัติของครุ นักเรียน และบุคลากร 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

(๒) ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน 
(๓) ทำความสะอาดห้องเรียน ข้ันเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

และเป็ดเรียนตามปกติ
(๔) กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามความ 

เหมาะสมในพ้ืนท่ีแยกกักตัวของโรงเรียน (School Isolation) โดยเว้นระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร งดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA 
อย่างเคร่งครัด

ประเภทไป-กลับ ๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ํา
(๑) ให้เรียนในพ้ืนท่ีสถานศึกษา (On Site) ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ 

Universal Prevention
(๒) ให้ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน 

ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร
๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง

(๑) กรณีเป็นผู้ไมใด้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ตามแนวทางปัจจุบันท้ังผู้ท่ีมีอาการและ 
ไม่มีลาการ แนะนำให้กักกันตัว (Self Quarantine) เป็นเวลา ๕  วัน และติดตาม 
เฝ็าระวังอีก ๕  วัน

(๒) กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบโดส
- หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน และควรพิจารณาให้ไปเรียนได้
- การตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการ 

ให้ตรวจคร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๔ หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ และตรวจคร้ังสุดท้าย วันท่ี ๑๐ 
หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕  วันแรกควรเว้นระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร

๓. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้ติดเช้ือ
(๑) ให้แยกกักตัวท่ีบ้าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามแนะนำของสถานบริการ 

สาธารณสุข
(๒) ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน และ 

พิจารณาจัดทำ School Isolation (หากจำเป็น) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

(๓) ทำความสะอาดห้องเรียน ข้ันเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
และเป็ดเรียนตามปกติ จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ 
กลุ่มท่ีไม่มีอาการ
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ตารางท่ี ๓ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษา
ระดับการแพร่ระบาด 

ในสถานศึกษา
มาตรการป้องกัน

ครู/นักเรียน/บุคลากร สถานศึกษา
ไม่พบผู้ติดเช้ือยีนยัน - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗

- ประเมิน TST เป้น'ประจำ
- กรณีเป้นผู้มิความเส่ียง เข่น อาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ผู้ติดเขื้อควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตาม 
สถานการณี

- เป็ดเรียน On Site โดยปฏิบัติตาม 
มาตรการ TSC Plus (๔๔ ข้อ) และ 
มาตรการ ๖-๖-๗
- ติดตามรายงานผลประเมิน TST
- เน้นเฝ็าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบาง 
กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเส่ียง

พบผู้ติดเข้ีอยีนยัน 
ไม่เกิน ๒ ห้องเรียน 
และไม่เกิน ๕ ราย

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนท่ีมีผู้ติดเช้ือ 
และผู้สัมผัสใกล้ซิด ทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ํา (Low Risk 
Contact) ให้มาเรียน (วก Site ตามปกติ และ 
สังเกตอาการตนเอง
- กรณีเป็นผู้เส่ียงสูง (High Risk Contact) ให้ 
มาเรียนได้ โดยระยะ ๕ วันแรกให้เว้น
ระยะห่าง ๒.๐ เมตร และตรวจหาเช้ือตาม 
แนวทางท่ีกำหนด

- ห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ ให้ปีดห้องเรียน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ข่ัวโมงเพ่ือทำความสะอาด 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
แล้วให้เป็ดใข้ห้องเรียนได้
- ห้องเรียนอ่ืนเป็ดเรียน On Site ตามปกติ 
งดกิจกรรมท่ีมิการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะ 
ระหว่างห้องเรียน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus
- เป็ดประตูหน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศ 
ถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใข้งาน
กรณีใข้เคร่ืองปรับอากาศ เป็ดประตูหน้าต่าง 
ระบายอากาศทุก ๒ ข่ัวโมงอย่างน้อย ๑๐ 
นาที รวมท้ังข่วงเวลาพักเท่ียงหรือข่วงเวลาท่ี 
ไม่มีการเรียนการสอน

พบผู้ติดเช้ือยีนยัน 
ต้ังแต่ ๓ ห้องเรียนช้ืนไป 
หรือต้ังแต่ ๖ รายช้ืนไป

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนท่ีมีผู้ติดเช้ือ 
และผู้สัมผัสใกล้ขิด ทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ํา (Low Risk 
Contact) ให้มาเรียน On Site ตามปกติ และ 
สังเกตอาการตนเอง
- กรณีเป็นผู้เส่ียงสูง (High Risk Contact) ให้ 
มาเรียนได้ โดยระยะ ๕ วันแรก1ให้เว้น
ระยะห่าง ๒.๐ เมตร และตรวจหาเช้ือตาม 
แนวทางท่ีกำหนด

- ห้องเรียนหลายห้องท่ีพบผู้ติดเช้ือ
ให้ปีดเรียน เฉพาะห้องน้ัน  ๆไม่น้อยกว่า 
๒ ข่ัวโมงเพ่ือทำความสะอาดตามมาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วให้เป็ดใข้ 
ห้องเรียนได้
- ห้องเรียนอ่ืนเป็ดเรียน On Site ตามปกติ 
งดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะ 
ระหว่างห้องเรียน
- การปีดเรียนท้ังช้ืนเรียนหรือสถานศึกษา 
เป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด/กทม.
- ควรมีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School 
Isolation) รองรับผู้ติดเช้ือในโรงเรียน (กรณี 
โรงเรียนประจำ)
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเส่ียง สร้าง 
ภูมิคุ้มกัน ด้วย ๓!๑V (TSC Plus 1 TST , 
TK , Vaccine)
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๑๐

ส่วนท่ี ๕ : หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
เพื่อการสอบ การ'ปีกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการสอบ การป็กอบรม หรือ การทำกิจกรรมโรงเรียน 
หรือสถาบันการศึกษา โดยหากมีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๑,๐๐๐ คนในพี่นที่เฝ็าระวังสูง (สีเหลือง) ผู้ขออนุญาต 
ต้องจัดทำมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายลุภัทร จำปาทอง) 
ปลัดกระทรวงสืกษ'าธิการ
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพร�อมก�อนเป�ดเรียน 

ของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
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แบบประเมินความพร�อมก�อนเป�ดเรียนของสถานศึกษา 
ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 

 
เกณฑ3การประเมินตนเอง 

ข�อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม�มี 
(0) 

หมาย
เหตุ 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร�เชื้อโรค 
1 มีการจัดเว"นระยะห$าง อย$างน"อย 1 - 2 เมตร เช$น ที่น่ังในห"องเรียนที่นั่ง

ในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก จุดยืนรับ-ส$งสิ่งของ/อาหาร พร"อมติดสัญลักษณ1
แสดงระยะห$างอย$างชัดเจน หรือไม$ 

   

2 มีมาตรการให"นักเรียน ครู บุคลากร และผู"เข"ามาติดต$อในสถานศึกษาต"อง
สวมหน"ากากผ"าหรือหน"ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู$ใน
สถานศึกษาหรือไม$ 

   

3 มีจุดล"างมือด"วยสบู$และน้ํา หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล1สําหรับใช"ทําความ
สะอาดมือ อย$างเพียงพอและใช"งานได"สะดวก หรือไม$ 

   

4 มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให"กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู"เข"ามา
ติดต$อ ทุกคน ก$อนเข"าสถานศึกษา หรือไม$ 

   

5 มีมาตรการให"ลดการทํากิจกรรมรวมกลุ$มคนจํานวนมาก และหลีกเลี่ยง
การเข"าไปในพ้ืนท่ีที่มีคนจํานวนมากหรือพื้นท่ีเสี่ยงที่มีการแพร$ระบาด 
ของโรค หรือไม$ 

   

6 มีการทําความสะอาดห"องเรียน ห"องเรียนร$วม ห"องปฏิบัติการ เช$น  
ห"องคอมพิวเตอร1 ห"องดนตรี อุปกรณ1กีฬา และอุปกรณ1ที่ใช"ในการเรียน
การสอน และพื้นผิวสัมผัสร$วม เช$น ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู โตBะ 
เก"าอ้ี ทุกวัน หรือไม$ 

   

7 มีมาตรการส$งเสริมให"กินอาหารปรุงสุกใหม$ร"อน กินอาหารด"วยการใช"ช"อน 
ส$วนตัวทุกคร้ัง งดการกินอาหารร$วมกัน และจัดให"บริการอาหารตามหลัก 
สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ หรือไม$ 

   

8 มีการจัดระบบให"นักเรียน ครู บุคลากร และผู"เข"ามาติดต$อในสถานศึกษา 
ทุกคน ลงทะเบียนตามที่รัฐกําหนดด"วย app หรือลงทะเบียนบันทึกการ 
เข"า-ออกอย$างชัดเจน หรือไม$ 

   

9 มีการจัดการด"านอนามัยสิ่งแวดล"อมตามมาตรการปGองกันโรคโควิด 19 
ในสถานศึกษา ได"แก$ การระบายอากาศภายในอาคาร คุณภาพน้ําบริโภค 
อุปโภค การทําความสะอาด และการจัดการขยะ เปHนไปตามมาตรฐาน 
และหลักการที่ถูกต"อง หรือไม$ 

   

10 มีมาตรการส$งเสริมให"นักเรียน ครู และบุคลากร รู"จัก หม่ันสังเกต อาการ
เสี่ยงจากโรควิด 19 เช$น ไข" ไอ น้ํามูก เจ็บคอ คอแห"ง อ$อนเพลีย หายใจ
ลําบาก หายใจเร็ว เจ็บแน$นหน"าอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม$รับรส ตาแดง 
มีผื่น ท"องเสีย และประเมินความเสี่ยงของตนเองเปHนประจํา ผ$าน Thai 
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ข�อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม�มี 
(0) 

หมาย
เหตุ 

save Thai (TST) หรือแบบประเมินคัดกรองความเส่ียงอ่ืนตามท่ี กําหนด 
หรือไม$ 

11 มีมาตรการส$งเสริมให"นักเรียน อายุ 5-11 ปS อายุ 12-17 ปS นักศึกษา 
ครู บุคลากร และผู"ปกครอง เข"าถึงการฉีดวัคซีนปGองกันโควิด 19 ตาม 
แนวทางที่รัฐกําหนด หรือไม$ 

   

12 มีห"องพยาบาลหรือมีพื้นที่เปHนสัดส$วนสําหรับสังเกตอาการผู"มีอาการเสี่ยง 
หรือจัดให"มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ตามบริบท 
อย$างเหมาะสม หรือไม$ 

   

มิติที่ 2 การเรียนรู� 
13 มีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับโรคและการปGองกันการแพร$ระบาด 

ของโรคโควิด 19 สอดคล"องตามช$วงวัยของผู"เรียน หรือไม$ 
   

14 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ1 ถ$ายทอดให"ความรู"การปฏิบัติตนเพื่อ 
สุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ตามมาตรการปGองกันการติดเชื้อ
โรค โควิดข้ันสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดจนแนะนํานักเรียน 
ครู และบุคลากรสามารถสืบค"นข"อมูลที่เก่ียวกับโรคโควิด 19 จาก
แหล$งข"อมูล ท่ีเชื่อถือได"หรือไม$ 

   

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด�อยโอกาส 
15 มีการสนับสนุนอุปกรณ1ของใช"สุขอนามัยส$วนบุคคลในการปGองกันการแพร$ 

ระบาดของโรคโควิด 19 สําหรับนักเรียนด"อยโอกาสหรือกลุ$มเปราะบาง 
หรือไม$ 

   

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ�มครอง 
16 มีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู"ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือใน 

ชุมชน และมีการซักซ"อม หรือไม$ 
   

17 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ1ข"อมูลข$าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตน 
อย$างเหมาะสม เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) ต$อผู"ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู"สัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม$ 

   

มิติที่ 5 นโยบาย 
18 มีนโยบายเปHนลายลักษณ1เน"นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส$วน 

บุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 
7 มาตรการเข"ม และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ1ในสถานศึกษา ให" 
นักเรียน ครู บุคลากร ผู"ปกครอง และชุมชนรับทราบ และถือปฏิบัติ 
อย$าง ทั่วถึง หรือไม$ 

   

19 มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ"านไป-กลับสถานศึกษา (Seal 
Route) อย$างปลอดภัย เช$นรถรับ-ส$งนักเรียน รถส$วนบุคคคล รถโดยสาร 
ประจําทาง รถยนต1สาธารณะ หรือไม$ 

   

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
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ข�อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม�มี 
(0) 

หมาย
เหตุ 

20 มีการจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกสําหรับ 
การดําเนินการปGองกันการแพร$ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
หรือไม$ 

   

 

ผลการประเมิน 
Ranking เกณฑ3การประเมิน 
สีเขียว ผ$านท้ังหมด 20 ข"อ  
สีเหลือง ผ$านข"อ 1 – 12 ทุกข"อ 

แต$ไม$ผ$าน 13 – 20 ข"อใดข"อหน่ึง 
สีแดง ไม$ผ$าน ข"อ 1 – 12 ข"อใดข"อหน่ึง 

 

การแปลผล 
  สีเขียว หมายถึง สถานศึกษาสามารถเปjดเรียนได" โดยได"รับใบรับรอง (E – Certificate) 
  สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปjดเรียนได" แต$ต"องดําเนินการปรับปรุงให"เปHนไปตาม 
     มาตรฐานที่กําหนด แล"วจึงได"รับใบรับรอง (E – Certificate) 
     ให"เปHนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม$สามารถเปjดเรียนได"ต"องดําเนินการปรับปรุงให"เปHนไปตาม 
     มาตรฐานที่กําหนด และ/หรือประเมินตนเองซํ้า จนกว$าจะผ$านทั้งหมด  
    แล"วจึงได"รับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียนสามารถเปjดเรียนได" 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู"ประเมิน 
วันที่ประเมิน ............................................................. 

 
 
 

หมายเหตุ :  สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร"อมก$อนเปjดภาคเรียน 
   ผ$านระบบ Thai Stop Covid Plus กรมอนามัย ได"ท่ี  
   https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype.php?group=1 
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ภาคผนวก ค 
การประเมินตนเองผ�านแอปพลิเคชัน  

Thai Save Thai (TST) 
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แบบประเมินตนเองตามแอปพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) 
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ภาคผนวก ง 

แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน 
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ตัวอย�าง 
แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา ๒๕๖5 

ภายใต#สถานการณ'การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ของโรงเรียน.........................................อําเภอ........................... 

ชื่อ-นามสกุล..........................................................................ชั้น........................ 
 

วัน/เดือน/ป� ช�วงเวลา สถานที่ วิธีการเดินทาง ผู#ร�วมเดินทาง หมายเหตุ 
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ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกข�อมูลผู�มาติดต�อสถานศึกษา 
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ตัวอย�าง 
แบบบันทึกข�อมูลผู�มาติดต�อสถานศึกษา 

ภายใต�มาตรการการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของโรงเรียน......................................................อําเภอ.............................สพม.มุกดาหาร 

 

ที่ 
วัน/

เดือน/ป2 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
ท่ีอยู� บุคคลที่จะไปพบ 

เวลา เข�า-ออก 
หมายเหตุ (ป2) เวลา

เข�า 
เวลา
ออก 
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ภาคผนวก ฉ 
สารสนเทศท่ีเก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อม 

การเป�ดภาคเรียน (Infographic) 
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                                                     สามารถดาวน
โหลดได�ท่ี  
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คณะผู	จัดทํา 
 

 ที่ปรึกษา    
 1. นางสุพร  สามัตถิยะ  ผู#อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 2. นายธีรภัทร  วงษ(สว)าง   รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 3. นายธิติวัฒน(  พิไลวงศ(   รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
 
 คณะทํางาน 
 1. นายธิติวัฒน(  พิไลวงศ(   รองผู#อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 2. นายวริทธ์ิ  จารุเกษม         ผู#อํานวยการกลุ)มส)งเสริมการจัดการศึกษา 
 3. นางสาววิสาขา  เบ#าทอง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 4. นายณัฐพงศ(  นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 5. นางสาวนุชนาฎ  ทองนู นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6. นางสาวชนากานต(  ทรัพย(สมาน นักวิชาการศึกษา 
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