
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 



ก 
 

คำนำ 

 แผนการเปิดเรียนของโรงเรียนพนมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการเตรียมการเปิดภาคเรียน ตาม
แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อม
และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป ว่าโรงเรียนพนมศึกษา มีแนวทางในการป้องกนั 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด การสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา  
 แผนการเปิดเรียนฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ในการช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายงาน ในการเตรียม
ความพร้อม คำแนะนำจากผู้บริหาร จึงทำให้การเตรียมการเปิดภาคเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
  
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ๑ 
ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลการวางแผนการเปิดเรียน ๔ 
ส่วนท่ี ๓ มาตรการการเปิดเรียน On site  ๕ 
แผนเผชิญเหตุ ๗  
แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน                  ๘ 
มาตรการป้องกันและการแก้ไขสถานะการณ์ ๙ 
ส่วนท่ี ๔ การวางแผนการทำงานร่วมกันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ๑๐ 
ส่วนท่ี ๕ ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน แบบ Onsite ได้ ๑๐ 
ส่วนท่ี ๖ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง  ๑๐ 
            บทบาทของนักเรียน ๑๐ 
            บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑ 
            บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๓ 
            บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ๑๔ 
            บทบาทขององค์กรสนับสนุน ๑๕ 
ส่วนท่ี ๗ การติดตามและประเมินผล  ๑๗ 
ภาคผนวก ๑๘ 
            ใบรับรองผ่านการประเมินตนเองของสถานศึกษาท้ัง 20 ข้อ ๑๙ 
            แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๐ 
            มาตรการสาธารณสุข ๒๕ 
            ภาพการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน (ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ) ๒๖ 
            ภาพการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ๒๘ 
            ภาพการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพนม ๒๙ 
          ภาพการประชุมความเตรียมความพร้อมของฝ่ายงาน ๔ ฝ่าย ๓๐ 

 



๑ 
 

แผนการเปิดเรียน ON Site  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพนมศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพนมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๕๘ ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ท่ี ๑ ตำบลพนม อำเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๒๕๐ โทรศัพท์  ๐-๗๗-๓๙๙-๑๑๕  โทรสาร ๐-๗๗-๓๙๙-๑๑๕     ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  http://www.phanomsuksa@hotmail.com    เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   มีเนื้อที่  ๑๔๑ ไร่ ๗๙  ตารางวา   มีเขตพื้นท่ีบริการ คือ อำเภอพนม  ๖  ตำบล ประกอบด้วย 
ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์  ตำบลต้นยวน  ตำบลคลองศก  ตำบลคลองชะอุ่น ตำบลพลูเถื่อน โรงเรียนพนม
ศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก .ร.ป.กลาง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  ๒๓ 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับชั้นเปิดการเรียนการสอน 

ระดับช้ัน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๑๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๑๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๑๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๑๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔ ๑๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๑๒๙ 

รวม ๙๑๗ 

 

ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๙ ๒๙ ๔๐ ๔๐ ๓๙ ๓๗ 

ม.๒/๕ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓ 
๓๔ ๓๓ ๓๓ ๓๕ ๓๕ ๓๔ ๓๘ ๓๔ ๒๘ 

ม.๔/๔ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๖/๑ ม.๖/๒ ม.๖/๓ ม.๖/๔ 
๓๖ ๓๖ ๓๕ ๒๖ ๓๕ ๒๗ ๒๙ ๓๘ ๓๕ 

 
 



๒ 
 

ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่      
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงชั้นที่ ๒–๓  มีนักเรียนทั้งหมด ๙๐๗ คน มีห้องเรียนทั้งหมด  ๒๗  
ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช่วงช้ันท่ี  ๒   จำนวน  ๑๕   ห้องเรียน  และช่วงช้ันท่ี ๓  จำนวน   ๑๒  ห้องเรียน   
นางผกา สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ(คน) 
 

รวม 

 ระดับการศึกษา(คน) 
ประสบการณ์ 

ในตำแหน่ง(เฉลี่ย) 
ชาย หญิง ต่ำกว่า  

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ  ๑ ๑ - - ๑ - ๑๓ 
รองผู้อำนวยการ  ๑ ๑ - - ๑ - ๓ 
ครูประจำการ ๑๒ ๒๙ ๔๑ - ๓๑ ๑๐ - ๑๐ 
พนักงานราชการ - ๒ ๒ - ๒ - - ๙ 

ครูอัตราจ้าง ๑ ๒ ๓ - ๓ - - ๕ 
ครูพี่เล้ียง - ๑ ๑ - ๑ - - ๔ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - - - - - - 
นักการ / ภารโรง ๑ - ๑ ๑ - - - ๓๓ 

พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑ - - - ๒๒ 
ยาม ๑ - ๑ ๑ - - - ๑ 
พนักงานทำความ
สะอาด 

- ๑ ๑ ๑ - - - ๒ 

รวม ๑๖ ๓๖ ๕๓ ๔ ๓๖ ๑๒ -  
 

 

 

 

 



๓ 
 

แผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของครูและบุคลากร   
 

 

 

จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการสอนของครู ๑ คน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
คณิตศาสตร์ ๖ ๑๘ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ ๑๗ 
ภาษาไทย ๔ ๑๗ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๕ ๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ๓ ๑๘ 
สังคมศึกษา ๖ ๒๐.๕ 
การงานอาชีพ ๕ ๑๘ 
ศิลปะ ๓ ๑๙ 
สุขศึกษาและพละศึกษา ๓ ๑๗ 
แนะแนว ๒ ๑๙ 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษเรียนร่วม ๑ ๒๓ 
บรรณารักษ์ - - 

รวม ๔๗ ๑๘.๖๘ 
 

 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการวางแผนการเปิดเรียน  

โรงเรียนมีการวางแผนการเปิดเรียนดังนี้  

แผนการเปิดเรียน ON Site ของโรงเรียนพนมศึกษา 

วันที่เปิดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน เวลา 
วันจันทร์ นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน

ตามปกติ (On site)  
๐๘.๒๕-๑๕.๔๕ 

วันอังคาร 
วันพุธ 

วันพฤหัส 
วันศุกร ์

 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ ON Site  

โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร วางแผนการจัดการ 
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ On-site เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด จึงได้พัฒนานวัตกรรมการเรียน  
การสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง ด้วยการเรียนรู้แบบ Active 
Leaning ใช้ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้เรียน ซึ่งถือว่าความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยผู้เรียนมี
ห้องเรียนประจำ  ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการสอนแบบโครงงาน (Project Based 
Learning) การจัดการเร ียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) และการสอนที ่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based Learning) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

   ๑. เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการโดย 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

   ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ โดยการลงมือปฏิบัติจริง  
   ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ ๓ มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-๑ ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีแนวทาง ดังนี้  

แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเส่ียง 
สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย ๓T1V  

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน  
T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเส่ียงตนเองเป็นประจำ 
T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเส่ียงหรือมีอาการ  
V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ ๕-๑๘ ปี ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ตามเกณฑ์ มาตรการ

สร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา (๖ หลัก ๖ เสริม ๗ เข้ม)  

๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความ
สะอาด  

   ๑. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร (Distancing)  
   ๒. สวมหน้ากากตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา (Mask Wearing)  
   ๓. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ (Hand Washing)  
   ๔. คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเส่ียงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา (Testing)  
   ๕. ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุ่มคนจำนวนมาก (Reducing)  
   ๖. ทำความสะอาด บริเวณพื ้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที ่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น 

(Cleaning) 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก 
สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง 

   ๑. ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (Self-care)  
   ๒. ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน (Spoon)  
   ๓. กินอาหารปรุงสุกใหม่ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 

(Eating)  
   ๔. ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-

ออก อย่างชัดเจน (Thai chana)  
   ๕. สำรวจตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเส่ียงท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัด 

กรอง (Check)  
   ๖. กักกันตัวเอง ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดโรค (Quarantine) 
 
 



๖ 
 

๗ มาตรการเข้ม  
   ๑. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID  
   ๒. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)  
   ๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ  
   ๔. อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๕. แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation  
   ๖. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน  
   ๗. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

 

แผนเผชิญเหตุ  
โรงเรียนพนมศึกษา ได้จัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด  

สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเช้ือ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นท่ี รวมทั้งการสร้างการรับรู้ 
ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มีผู้ติดเช้ือ ไม่พบผู ้ติดเช้ือ 
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจำ 

๑. เปิดเรียน Onsite  
๒. ปฏิบัติตาม TST 
๓. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็กพัก 
นอน,เด็กพิเศษ 

มีผู้ติด เช้ือ 
ประปราย 

ไม่พบผู้ติด เช้ือ 
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. เปิดเรียน Onsite  
๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
Plus ๓. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณี
เด็ก พัก นอน,เด็กพิเศษ 

พบผู้ติด เช้ือ 
ยืนยันใน 
ห้องเรียน ๑ 
รายข้ึนไป 

๑ .ปฏ ิ บ ั ต ิ เ ข ้ ม ตามมาตรการ 
DMHTT * เน้นใส่หน้ากาก *เว้น 
ระยะห่างระหว่าง บุคคล ๑ - ๒ ม. 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน  
๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั ่วโมง 
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ  
๔. กรณีHigh Risk Contact : งด
เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน ๑๔ 
วัน 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื ้อ ๓ 
วัน เพื่อทำความสะอาด  
๒. เปิดห้องเรียน อื่นๆ Onsite ได้
ตามปกติ  
๓. สุ ่มตรวจเฝ้าระว ัง  Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
๔. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
Plus 



๗ 
 

ระดับการระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

  ๕. กรณีLow Risk Contact : ให้
ส ั ง เกตอาการของตนเอง  และ
ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวง
สาธารณสุข 

๕. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ ๓ 
วัน เพื่อทำความสะอาดหรือ 
มากกว่าตามข้อส่ังการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
๖. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
Plus 
 

มีผู้ติด เช้ือ เป็น 
กลุ่ม ก้อน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT * เน้นใส่หน้ากาก * เว้น
ระยะห่างระหว่าง บุคคล ๑-๒ ม. 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน  
๓. ระบายอากาศทุก ๒ ช่ัวโมง 
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ  
๔. กรณHีigh Risk Contact : งด
เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 
๑๔ วัน  
๕. กรณี Low Risk Contact : ให้
สังเกตอาการของตนเอง 
 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้ม มาตรการทุกมิติ  
๒. สำหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่ม
ก้อน พิจารณาปิดโดย 
คณะกรรมการควบคุม การแพร่ 
ระบาดระดับพื้นท่ี หากมีหลักฐาน
และ ความจำเป็น  
๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ สัปดาห์ 

มีการ แพร่ 
ระบาด ใน 
ชุมชน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT  
๒. เฝ้าระวังอาการเส่ียงทุกวัน Self 
Quarantine  
๓. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้ม ตามมาตรการทุกมิติ 
๒. สำหรับพื้นท่ีระบาด แบบกลุ่ม
ก้อน พิจารณาปิดโดย 
คณะกรรมการควบคุมการแพร่ 
ระบาดระดับพื้นท่ี หากมีหลักฐาน
และความจำเป็น  
๓. สุ่มตรวจ เฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ สัปดาห์ 
 

 
 
 
 



๘ 
 

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  
โรงเรียนพนมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการก่อนการเปิดเรียน เนื่องจากมีความ 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ  
ติดเช้ือโรคโควิด ๑๙ (Covid-๑๙) ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน โรงเรียนพนม
ศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  

๑. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนพนมศึกษา ได้ดำเนินการประเมินตนเองในระบบ Thai 
Stop Covid Plus (TSC+) ของกรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามลิงก์ ระบบ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school  ประกอบด้วย 
๖ มิติ ๒๐ ข้อ สถานศึกษาจะต้อง ผ่านการประเมินท้ัง ๒๐ ข้อ (สีเขียว) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๒. รายงานผลการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ Onsite ในวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๓. เสนอเอกสารการประเมินตนเองและความเห็นของการเปิดเรียนของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้น  
พื้นฐาน และเอกสารข้อมูลจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เสนอ
ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 

๔.ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้รับการฉีด  
วัคซีนให้มากท่ีสุดก่อนเปิดภาคเรียน  

๕. ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการตรวจ ATK 100%  
๖. เตรียมความพร้อม อาคารสถานท่ี ความสะอาดบริเวณของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเปิดภาค 

เรียน รวมทั้งส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school


๙ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์  
สถานศึกษามุ่งการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนที่เน้นให้นักเรียมีความสุขกับการมาโรงเรียน ผู้ปกครองเกิด  

ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นสำคัญ  
๑. ครูดูแลรับนักเรียน และคัดกรองนักเรียนตอนเช้า หน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยประสานงานกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม และเจ้าหน้าท่ีอสม. มาประจำท่ีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน เพื่อช่วยคัดกรอง
และให้คำแนะนำคณะครูเวรหน้าประตูโรงเรียน และนักเรียน ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน  

๒. ครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีจุดบริการเจล 
แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อแก่นักเรียน บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และอ่างล้างมือ  
บริเวณโรงอาหาร เป็นต้น  

๓. คัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสู่ภายในบริเวณโรงเรียน หากมี  
อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสและมีอาการไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้นักเรียนหยุดเรียนและ 
ไปพบแพทย์ทันที  

๔. จัดระเบียบการเข้าแถวหน้าเสาธง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 
โรงเรียน นักเรียนเว้นระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร โรงเรียนพนมศึกษาจัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าห้องเรียน 

๕. การพักรับประทานอาหารกลางวัน  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รับประทานอาหารเวลา ๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๕ น.  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รับประทานอาหารเวลา ๑๒.๐๕ - ๑๓.๐๐ น.  
โดยมีจุดบริการสำหรับล้างมือก่อนเข้าโรงอาหารสำหรับนักเรียน นักเรียนนั่งรับประทานอาหารห่างกัน  

๑-๒ เมตร และมีการทำความสะอาดโต๊ะอาหารหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  
๖. ดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนในกรณีฉุกเฉินให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงความ 

ปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ  
๗. หากมีนักเรียนมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางโรงเรียนมีชุดตรวจ ATK รอบรับ

นักเรียนอย่างเพียงพอ และมีการติดต่อประสานงานกับ อสม. และ หัวหน้า รพ.สต.พนม อย่างใกล้ชิด 
๘. หากในชุมชนมีนักเรียนหรือมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนมากให้หยุดทำการจัดการเรียนการ

สอน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยมีการติดต่อประสานงานกับ ผอ. รพ.สต. พนม เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัย เป็นระยะ 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๔ การวางแผนการทำงานร่วมกันหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   ๑. ในสถานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ โรงเรียนพนมศึกษา ประสานกับผู้นำ 

หมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลพนม และเจ้าหน้าท่ี อสม. เพื่อมาประจำท่ีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน เพื่อช่วยคัดกรองและให้คำแนะนำ คณะ
ครูเวรหน้าประตูโรงเรียน และนักเรียน ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  

   ๒. ครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีจุดบริการ
เจล แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ เพื่อฆ่าเช้ือแก่นักเรียน บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และอ่าง
ล้าง มือบริเวณโรงอาหาร ให้เพียงพอ เป็นต้น  

   ๓. หากมีนักเรียนมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางโรงเรียนประสานขอความ
ร่วมมือ โดยมีการติดต่อประสานงานกับ อสม. และ ผอ. รพ.สต. พนม และทางโรงเรียนมีบริการชุดตรวจ ATK 
ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อย่างเพียงพอ  

   ๔. หากในชุมชนมีนักเรียนหรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนมากให้หยุดทำการจัดการเรียน
การสอน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยมีการติดต่อประสานงานกับ หัวหน้า รพ.สต.พนม เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัย เป็นระยะ 

   ๕. ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง เทศบาลตำบลพนม หัวหน้า รพ.สต.พนม ในการพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
โรค หากเกิดกรณีพบมีการติดเช้ือเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 
ส่วนที่ ๕ ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน แบบ Onsite ได้ โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการ เรียน
การสอน ดังนี้  

โรงเรียนพนมศึกษา ประสานงานกับชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 
โดยแจ้ง ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน คณะครูท่ีออกเยี่ยมบ้านและครูท่ีอาศัยในชุมชนในการประสานงาน ด้านการ
จัดการเร ียนการสอนแบบ On Demand , On Hand และ On Line การร ับ-ส่งเอกสารใบงาน ใบความรู้  
แบบฝึกหัดในการจัดการเรียนการสอน โดยครูที ่ปรึกษา/ประจำวิชา กำกับติดตาม ๑ สัปดาห์/ครั ้ง ครูจัดทำ 
รายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
 
ส่วนที่ ๖ บทบาทของผู้เก่ียวข้อง  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ยังคงมีการแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
๑๙) โรงเรียนพนมศึกษา ได้กำหนดบทบาทของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑. บทบาทของนักเรียน นักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัย
อย่างสูงสุด ทั้งนี ้ นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และ



๑๑ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ อย่าง เคร่งครัด ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการกลับ
บ้าน บทบาทของ นักเรียน ควรมีดังนี้  

๑) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการเรียน  
๒) ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวด ของสถานศึกษากำหนด 

อย่างเคร่งครัด  
๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 

และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

๔) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ และสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส รีบแจ้ง ครู 
หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือ
กลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  

๕) ขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียนเรียน เครื่องใช้  ส่วนตัว 
หรือพบความผิดปกติของร่างกายท่ีอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทันที  

๒. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียน 
มีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะ
ด้านสุขอนามัยตามมาตรการท่ี กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ควรมีดังนี้  

๑) ประชุมออนไลน์ (Online) ช้ีแจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน  

๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอและสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้หยุด 
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด  

๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

๔) จัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย  
คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม ร่วมกันจำนวน 
มากเพื่อลดจำนวนคน  



๑๒ 
 

๕) ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวดของสถานศึกษากำหนด อย่าง
เคร่งครัด  

๖) คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื ่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมมาตรการที ่กระทรวง  
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่  

   (๑) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้เครื่องวัด อุณหภูมิ
ร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บ คอ หายใจ
ลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราป๊ัม แสดงให้เห็นชัดเจน ว่าผ่านการคัด
กรองแล้ว  

   (๒) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ประสานโรงพยาบาลส่งเสริม  สุขภาพ
ประจำตำบล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้ ง หากพบว่าผลตรวจเบื้องเป็นบวกจึง แจ้ง 
ผู้ปกครองมารับ จากนั้นแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการ 
ป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)ของสถานศึกษา  

   (๓) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
   (๔) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า สบู่ล้าง

มือบริเวณอ่างล้างมือ  
๗) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง ต่อการติด 

โรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๘) ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการ 

เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์”  
๙) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ ที่มีการ  

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝึก 
สติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิ ตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น  

๑๐) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และกำกับ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เป็นบทบาทสำคัญ อาจจะ 
สร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น 
เมื่อครู มีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

   (๑) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน แนะนำให้สอบถาม กับผู้บริหารโรงเรียน
หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบัติท่ีตรงกัน  

   (๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเช้ือในโรงเรียน ให้พูดคุยส่ือสารถึงความไม่สบายใจ และร้องขอ
สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
เช่น สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากตนเองเป็นกลุ่ม



๑๓ 
 

เสี ่ยง หร ือมีโรคประจำตัวก ็สามารถเข้าร ับการตรวจร ักษาตามมาตรการที ่กระ ทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

   (๓) จัดให้มีกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพื่อลด
ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้  

๑๑) กำกับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการท่ี  
กำหนดและเป็นปัจจุบัน  

๓. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนต้ังแต่
การวางแผน การกำหนดนโยบาย สถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน การกำกับ ติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา 
การประเมินสถานการณ์ การรายงาน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การตรวจสอบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดย
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี ดังนี้  

๑) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำ
ชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ในโรงเรียน  

๓) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง  

๔) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOE Covid  

๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะท่ีมีการระบาด ของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  

๖) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เกี ่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู  นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจาก 
แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

๗) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  
๘) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครัฐ  
๙) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน  Thai 

Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด  
๑๐) สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 

กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  



๑๔ 
 

๑๑) กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of Entry) ให้แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า หรือ หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง  และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือสงสัย  

๑๒) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล ส่ือ
ออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์  

๑๓) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในโรงเรียน ให้ 
รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และ 
มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของสถานศึกษา  

๑๔) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน โดยการเว้นระยะห่าง หากนักเรียนคนใดไม่ต้องการ
รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนท่ีโรงอาหาร สามารถนำอาหารมารับประทานเองได้ในบริเวณท่ีกำหนด 

๑๕) นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ 
ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นำมาแก้ไขพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอน  

๑๖) เย่ียมบ้าน สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนแบบปกติ และท่ีไม่สามารถมาเรียนแบบ 
ปกติได้  

๔. บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มีสำคัญยิ่ง มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและตนเองในด้านสุขอนามัยและการป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูผู้สอน หรือครูท่ีปรึกษา เกี่ยวกับมาตรการ
การดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการ
ดูแลความปลอดภัย ของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้  

๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

๒) ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) 
อย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข้  ไอ มี น้ำมูก 
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ  ไม่ได้กลิ่น  ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์  ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น 
ให้พักผ่อนอยู่ที ่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 



๑๕ 
 

(Covid-๑๙) หรือกลับจากพื้นที่เสี ่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด  

๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน 
ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  

๔) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 
หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยท่ีดี หลังเล่นกับเพื่อน และเมื่อกลับ
มาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที  

๕) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่
และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีท่ี
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวันและ 
นอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน  

๖) หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) สถานท่ี 
แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ        
๗ ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  

๗) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอื่น ๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอ 
ความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ ดูแล 
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น  

๕. บทบาทขององค์กรสนับสนุน  

๕.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การ  ดูแล 

สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  
   ๒) ประสานงานองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน  
   ๓) นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
   ๔) กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการได้รับ  วัคซีน ของ

นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับวัคซีนตามมาตรการท่ีกำหนด  
   ๕) รายงานผลการดำเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  
   ๖) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ท้ัง

แบบปกติและแบบทางไกล  
 
 



๑๖ 
 

๕.๒ สำนักงานสาธารณสุข  
   ๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้ 

สอดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
   ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วัด อุณหภูมิ 

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ  
   ๓) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่ นักเรียน  ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  
   ๔) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับสถานศึกษา และ  

จัดระบบสนับสนุนเมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
   ๕) สำรวจ ติดตาม สถานการณ์ในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยง หรือ ป่วย ต้อง

ดำเนินการทันที และรายงานให้สถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป  
   ๖) ออกให้บริการ ตามท่ีสถานศึกษาร้องขอ เช่น จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.ประจำหมู่บ้าน ตำบล ตรวจเวรยาม 

บันทึกตู้แดงตามจุดท่ี โรงเรียนกำหนด และอื่น ๆ ตามความต้องการจำเป็น  

๕.๓ องค์กรทางปกครอง  
   ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ การป้องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  
   ๒) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคำส่ังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด  
   ๓) กำกับ ติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข้อมูลทางสถิติท่ีอ้างอิงเช่ือถือได้  
   ๔) ให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอตามความต้องการเร่งด่วนและจำเป็น  

๕.๔ องค์กรเอกชน  
   ๑) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 

หน้ากาก อนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ  
   ๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการนำไปใช้บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
   ๓) อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจำเป็นในการส่งตัวนักเรียน ครูและบุคลากรท่ี 

คาดว่าจะได้รับเช้ือหรือเป็นกลุ่มเส่ียงส่งหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว  
   ๔) สร้างระบบการติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล ให้มีความรวดเร็วในการ 

ช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ท่ีสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



๑๗ 
 

ส่วนที่ ๗ การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการ 

เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ เพื่อติดตาม ดูแลช่วยเหลือหรือ 
แก้ไขปัญหา รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ สถานศึกษา
กำหนดหรือแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยให้ มีการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้  

๑) การนำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การ 
ปฏิบัติ  

๒) การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOE Covid  

๓) การปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ท้ัง ๔ องค์ประกอบ  
๔) การปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
๕) การทำและการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุท่ีกำหนดไว้  

ส่วนที่ ๘ ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สำหรับนักเรียนที ่ขาด

แคลน เพื่อใช้ในช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite 
 
 
 
       ลงช่ือ 
                (นางผกา  สามารถ) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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ใบรับรองผ่านการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้ง 20 ข้อ 
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แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา จำนวน 20 ข้อ 6 มิติ 
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การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
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การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
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การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพนม 
เก่ียวกับแนวทางการเปิดภาคเรียน และสถานการณ์โควิดปัจจุบัน 

ณ ที่ว่าการอำเภอพนม วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 
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การประชุมความเตรียมความพร้อมของฝ่ายงาน 4 ฝ่าย 
วันท่ี 5 – 9 พฤษภาคม 2565 
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การประชุมความเตรียมความพร้อมของฝ่ายงาน 4 ฝ่าย 
วันท่ี 5 – 9 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



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



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



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)



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



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



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



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



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)



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


