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คำนำ 
 
 แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ   
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เล่มนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่า สถานศึกษาจะ มีแนวทาง
ในการสร้างความปลอดภัยในกับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 และระหว่างท่ีจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการ เตรียมการ
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) เล่มนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สถานศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียน ชุมชนและผู ้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดำเนินการได้ตามมาตรการด้านความปลอดภัยสามารถเปิดเรียนได้และ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนด้วยความปลอดภัย ขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เล่มนี้ จนสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 
 

                กลุ่มอำนวยการ 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ข้อมูลทั่วไป 
                                                 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา        
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ  .ศ .2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การกำหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม  2553  มี
ภารกิจในการกำกับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
1.สถานที่ต้ัง 
      ปัจจุบันตั้งอยู่ที ่  ตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  25 กิโลเมตร  มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนในพื้นที่ 3  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา  มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดอำเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี ) 

• ทิศตะวันออก ติดอำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอำเภอกำแพงแสน(นครปฐม) 

• ทิศใต้  ติดอำเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี(  

• ทิศตะวันตก ติดอำเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี (และอำเภอท่าม่วง  (กาญจนบุรี (  

2.เขตพื้นทีบ่ริการ 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีพื้นท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพื้นท่ีอำเภอท่ามะกา  อำเภอพนมทวน  และอำเภอห้วยกระเจา  รวม 29 ตำบล 321  หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   
 

 
ที่มา :  รายงานสถิติจังหวัด พ .ศ .9255    สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
 

อำเภอ 
ตำบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

เทศบาลตำบล
(แห่ง) 

อบต. (แห่ง) 
พื้นที่ 

(ตร.ก.ม.) 

ท่ามะกา 17 154 9 12 340.80 
พนมทวน 8 98 4 6 535.78 

ห้วยกระเจา 4 70 2 2 622.00 
รวม 29 321 13 20 1,498.58 
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3 . ข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการศึกษา 

        จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  
รวม 

(โรงเรียน) อ.
1 

- อ
.3 

อ.
1 

-ป
.6 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศึกษาธิการ                 
  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
     1.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา - 73 - 27 1 -   - 101 
     1.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  -  - -   - -  8  - 8 
     1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ -  -  -  -   -  - - - 
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน -  6 -  2   -  1  - 9 

กระทรวงมหาดไทย                
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน                
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 -  -   -  - -   - 25 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                
   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน               
   - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  - -  -  -  -  -   - - 

 รวม 25 79 - 29 - 9 - 143 

 
 

                ท่ีมา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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3.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
      ตารางจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562-2564 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 (3 ขวบเดิม( 644 575 536 
อนุบาล 2 1,557 1,473 1,347 
อนุบาล 3 1,581 1,589 1,475 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,782 3,782 3,358 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,917 1,719 1,733 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,823 1,788 1,672 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,636 1,809 1,776 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,621 1,638 1,791 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,699 1,638 1,654 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,804 1,667 1,616 

รวมระดับประถมศึกษา 10,500 10,259 10,242 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 820 796 722 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 809 755 752 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 710 755 687 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,339 2,306 2,161 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 59 65 75 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 47 49 55 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 30 45 48 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 136 159 48 

รวม 17,276 16,757 16,361 
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   ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 - 2563 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 
ตารางสรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จำนวน 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

อนุบาลปีท่ี 1 267 269 536 49 

อนุบาลปีท่ี 2 701 646 1,347 103 

อนุบาลปีท่ี 3 732 743 1,475 110 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,700 1,658 3,358 262 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 934 799 1,733 110 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 864 808 1,672 111 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 957 819 1,776 112 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 936 855 1,791 112 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 841 813 1,654 111 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 836 780 1,616 107 

รวมประถมศึกษา 5,368 4,874 10,242 663 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 387 335 722 34 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 409 343 752 34 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 353 334 687 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,149 1,012 2,161 102 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 40 35 75 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 19 36 55 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 18 30 48 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 101 48 6 

รวมทั้งสิ้น 8,294 7,645 15,939 1,033 
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   ที่มา :  ข้อมูล  25  มิถุนายน  2564 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 4.ขอ้มูลด้านบุคลากร 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา )คน(  

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

ชำนาญการ คศ.2 12 7 19 
ชำนาญการพิเศษ คศ.3 34 24 58 
เช่ียวชาญ คศ.4 4 0 4 
เช่ียวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 50 31 81 
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

ชำนาญการ คศ.2 0 5 5 
ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2 0 2 
เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 2 5 7 
 3. ครู - คศ.1 57 205 262 

ชำนาญการ คศ.2 36 158 194 
ชำนาญการพิเศษ คศ.3 21 200 221 
เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 
เช่ียวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 114 563 677 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 51 150 201 
 5. ลูกจ้างประจำ - - 28 1 29 
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 6. พนักงานราชการ - - 8 16 24 
 7. ลูกจ้างช่ัวคราว - - 79 217 296 

รวมทั้งหมด 334 995 1,329 

 

ท่ีมา : ระบบ OBEC-EMIS 
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การประเมินตนเองผ่านระบบ 
Thai Stop Covid Plus (TSC+) 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
 การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop Covid Plus  (TSC+) 
 
       กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ 
Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 ปี 
การศ ึ กษา  ๒๕๖ 5 ล ิ ง ก ์ ร ะบบ  https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/signin_form.php? 
&survey_id=Mzgw แบบประเมินตนเองดังกล่าว ประกอบด้วย ๖ มิติ 20 ข้อ สถานศึกษาจะต้องผ่านการ 
ประเมินท้ัง 20 ข้อ ตามข้ันตอนการ ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
   เกณฑ์การประเมินตนเอง 
 

ข้อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม่มี 
(0) 

หมาย 
เหตุ 

  มิติที ่1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
1 มีการจัดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ท่ีนั่งในห้องเรียนท่ีนัง่ 

ในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก จุดยืนรับ-ส่งส่ิงของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์ 
แสดงระยะห่างอย่างชดเจน หรือไม่ 

   

2 มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้อง 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ใน 
สถานศึกษาหรือไม่ 

   

3 มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความ 
สะอาดมือ อย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวก หรือไม ่

   

4 มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามา 
ติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

   

5 มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และหลีกเล่ียง 
การเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีคนจำนวนมากหรือพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่ระบาดของ 
โรค หรือไม่ 

   

6 มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง 
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ 
สอน และพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ 
ทุกวัน หรือไม ่
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ข้อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม่มี 
(0) 

หมาย 
เหตุ 

7 มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน กินอาหารด้วยการใช้ช้อน 
ส่วนตัวทุกครั้ง งดการกินอาหารร่วมกัน และจัดให้บริการอาหารตามหลัก 
สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ หรือไม่ 

   

8 มีการจัดระบบให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา 
ทุกคน ลงทะเบียนตามท่ีรัฐกำหนดด้วย app หรือลงทะเบียนบันทึกการ 
เข้า-ออกอย่างชัดเจน หรือไม่ 

   

9 มีการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 
ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร คุณภาพน้ำบริโภค 
อุปโภค การทำความสะอาด และการจัดการขยะ เป็นไปตามมาตรฐาน 
และหลักการท่ีถูกต้อง หรือไม่ 

   

10 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร รู้จัก หมั่นสังเกต อาการ 
เส่ียงจากโรควิด 19 เช่น ไข ้ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจ 
ลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกล่ิน ล้ินไม่รับรส ตาแดง   
มีผ่ืน ท้องเสีย และประเมินความเส่ียงของตนเองเป็นประจำ ผ่าน Thai 
save Thai (TST) หรือแบบประเมินคัดกรองความเส่ียงอื่นตามท่ี กำหนด 
หรือไม ่

   

11 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 5-11 ปี อายุ 12-17 ปี นักศึกษา 
ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตาม 
แนวทางท่ีรัฐกำหนด หรือไม่ 

   

12 มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเส่ียง 
หรือจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ตามบริบท 
อย่างเหมาะสม หรือไม่ 

   

  มิติที ่2 การเรียนรู้ 
13 มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพรร่ะบาด 

ของโรคโควิด 19 สอดคล้องตามช่วงวัยของผู้เรียน หรือไม ่
   

14 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อ 
สุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือ 
โรค โควิดข้ันสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดจนแนะนำนักเรียน 
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ข้อ ประเด็น 
มี 

(1) 
ไม่มี 
(0) 

หมาย 
เหตุ 

 ครู และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด 19 จาก 
แหล่งข้อมูล ท่ีเช่ือถือได้หรือไม่ 

   

  มิติที ่3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
15 มีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ 

ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง 
หรือไม ่

   

  มิติที ่4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
16 มีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเช้ือในสถานศึกษาหรือใน 

ชุมชน และมีการซักซ้อม หรือไม่ 
   

17 มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเช้ือและการปฏิบัติตน 
อย่างเหมาะสม เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) ต่อผู้ติดเช้ือโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเส่ียงสูง หรือไม ่

   

  มิติที ่5 นโยบาย 
18 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์เน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วน 

บุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 
7 มาตรการเข้ม และมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ให้ 
นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง 
ท่ัวถึง หรือไม่ 

   

19 มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไป-กลับสถานศึกษา (Seal 
Route) อย่างปลอดภัย เช่นรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล รถโดยสาร 
ประจำทาง รถยนต์สาธารณะ หรือไม ่

   

  มิติที ่6 การบริหารการเงิน 
20 มีการจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกสำหรับ 

การดำเนินการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
หรือไม ่
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ผลการประเมิน 
 

 

Ranking เกณฑ์การประเมิน 

สีเขียว ผ่านท้ังหมด 20 ข้อ 

สีเหลือง 
ผ่านข้อ 1 – 12 ทุกข้อ 
แต่ไม่ผ่าน 13 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง 

สีแดง ไม่ผ่าน ข้อ 1 – 12 ข้อใดข้อหนึ่ง 
 

การแปลผล 
❖ สีเขียว หมายถึง   สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ โดยได้รับใบรับรอง (E – Certificate) 
❖ สีเหลือง หมายถึง   โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม 

      มาตรฐานท่ีกำหนด แล้วจึงได้รับใบรับรอง (E – Certificate) 
      ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

❖ สีแดง หมายถึง  โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม 
      มาตรฐานท่ีกำหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ จนกว่าจะผ่านท้ังหมด  
      แล้วจึงได้รับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
 
 
      ลงช่ือ     ผู้ประเมิน 
      วันท่ีประเมิน ............................................................. 
 
 
หมายเหตุ : สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
  ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus กรมอนามัย ได้ท่ี 
  https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype.php?group=1 
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 มาตรการ Sandbox 
Safety Zone in School 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 
มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 

 

  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงผู้ติดเช้ือท่ีเป็นนักเรียนและครู พบว่า เด็กอายุ 0 – 19 ปี มีการติดเช้ือโควิด - 19 จำนวน 2,674 
ราย ร้อยละ 14.15 จากจำนวนผู้ติดเช้ือทุกกลุ่มอายุ จำนวน 18,892 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีไม่มีอาการ หรือ
มีอาการเล็กน้อย (จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค , 16 เมษายน 2565) ดังนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อให้ นักเรยีน
และนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด  ได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด – 19 ในสถานศึกษา เตรียมความ
พร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรและสถานศึกษา เปิดเรียน On Site จัดให้มีการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและอยู่ได้กับโควิด  – 19 อย่าง ปลอดภัยใน
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ  ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
  ๑.๒ พื ้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยจัดอาคารและพื ้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นท่ี
ปฏิบัติงานท่ี ปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเป็น COVID free Zone 
 ๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุม 
หารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ  
ร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาค การศึกษา 
ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นท่ี แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องเตรียมการ
ประเมินความพร้อม ดังนี้ 
 ๓.๑ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องปฏิบัติ 
     ๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน  TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน
MOECOVID 
     ๒) ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกักตัวช่ัวคราวรวมไป
ถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา กรณีมีการติด
เชื้อโควิด ๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีความ ร่วมมือกับ
สถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
     ๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไป สัมผัส
ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
     ๔) ต้องจัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสมจัดจุดรับ-ส่ง สิ่งของ 
จุดรับ-ส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อที่เข้า มาใน
โรงเรียน 
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     ๕) ต้องมีระบบ และแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการบูรณาการ ร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อน และระหว่างดำเนินการ 
 ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 
     ๑) ครู บุคลากร และนักเรียน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 
     ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble 
และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
     ๓) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria ) กับการติดเช้ือโควิด หรือ สัมผัส
กลุ่มเล่ียงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ได้รับวัคซีนตาม เกณฑ์ พร้อม
ท้ังรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณี มีผลตรวจ เป็น
บวก 
 ๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียน  หรือสถานศึกษา  ระหว่างภาคการศึกษา ต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั ้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 
(Hybrid) 
  4.2 นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 
  ๔.๓ นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจ
ทันที และให้ตรวจครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 5 - 6 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ และตรวจครั้งสุดท้ายวันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
  ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
  ๔.๕ นักเรียน ครู และบุคลากร ที่เกี ่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม 
ประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานท่ีต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 
  ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษาประเภทไป-กลับอย่างเคร่งครัด 
   ๔.๖.๑ สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การ ประเมินผลผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
   ๔.๖.๒ ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี ่ยงการทำกิจกรรมข้าม
กลุ่มกัน และ จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน
ห้องเรียนไม่น้อย กว่า ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   ๔.๖.๓ จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาตาม
หลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารการปรุง 
ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื ้ออาหารตามระบบการส่งอาหาร  (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ 
ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค 
   ๔.๖.๔ จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การป้องกัน โรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำ
อุปโภค บริโภค และการจัดการขยะ 
   ๔.๖.๕ จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกัก
ชั่วคราว รวม ไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติด เช้ือโควิด ๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดโดยมี 
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ความร่วมมือกับ สถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
   ๔.๖.๖ ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่าง
เข้มข้นโดย หลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน ท้ังกรณี
รถรับ-ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
   ๔.๖.๗ ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับ
พื้นท่ี และ ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  ๔.๗ กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ให้ผ่านการประเมิน 
Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting โดยให้มีการกำกับร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อระดับ
พื้นท่ี 
  ท้ังนี้โรงเรียนท่ีจะประสงค์ขอเปิดการเรียนการสอน ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อ 
กระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ีพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำแผนงาน และ
แสดงความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ให้ครบถ้วน 
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กรณีเปิดเรียนได้ตามปกติ (Onsite) สถานศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี ้
 

 มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
7 มาตรการเข้มงวด   1. สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ 

       สถานศึกษามีการประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ รายงานการติดตามการ 
ประเมินผลผ่าน MOE COVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
  2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble 
       Small Bubble หมายถึง การจัดกลุ่มย่อย เป็นการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 
กลุ่มย่อยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือติดเชื้อโรคเป็นวงกว้าง หลีกเลี่ยงการ
ทำ กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน อีกทั้ง สามารถค้นหากลุ่มเสี ่ยงได้ง่าย และสามารถ
ควบคุม การแพร่กระจายหรือติดเช้ือโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็ว และลด
การติด เชื ้อในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ให้จัดกลุ่มย่อย (Small 
Bubble) เป็น รายห้องเรียนหรือรายชั้นเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ก ิจกรรมต่าง  ๆ ด้วยกันในแต่ละว ัน  เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การ
รับประทานอาหารกลางวัน การดื่มอาหารเสริม (นม) การแปรงฟัน การเข้าแถว
และเดินแถวกลับบ้าน ท้ังนี้ ให้ ดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ เช่น การสวม
ใส่หน้ากากอนามัย การเว้น ระยะห่าง การล้างมือ การเหลื่อมเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน การเหล่ือม เวลาเลิกเรียน และอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
  3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลัก
โภชนาการ 
       ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ให้มี 
การจัดระบบการให้บริการอาหาร ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลัก 
โภชนาการ เช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบ
อาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะ
และต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค  โดยสถานศึกษา
แต่งตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ วัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร แต่งต้ัง
คณะกรรมการ ตรวจสอบอาหารท่ีปรุงสำเร็จแล้ว ก่อนนำมาบริโภค 
       1. การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ควรพิจารณาจัดซื้อจาก 
แหล่งท่ีมีความปลอดภัย 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
        2. หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจ 

เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที 
       3. ขณะปฏิบัติงานผู ้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม  ผ้ากันเปื ้อน 
หน้ากากผ้า ถุงมือ มีการปฏิบัติตนตามสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง 
       4. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ เมื ่อมีการหยิบจับสิ่งของหรือส่ิง 
สกปรก ทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหาร ไม่ไอหรือจามใส่อาหาร รวมถึงล้าง 
มือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องสุขา 
       5. ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและท่ีคีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหาร 
ท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง และจัดให้แยกรับประทานอาหาร 
       6. ทำความสะอาดโรงอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร และจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น 
ห้องครัว อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด รวมถึง 
ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือส่ิงของเครื่องใช้ให้สะอาดประจำทุกวัน จัดท่ีนั่งรับประทาน 
อาหารให้มีระยะห่าง 1 เมตร ภาชนะใส่อาหารและช้อนควรจัดเป็นส่วนตัวของ 
นักเรียนแต่ละคน โดยไม่ใช้ร่วมกัน 
       7. การรับประทานอาหารกลางวันแต่ละระดับชั ้นมีการเหลื่อมเวลาพัก 
รับประทานอาหารกลางวันเพื่อลดความแออัด 
       8. เตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนรับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หาก 
เกินเวลาดังกล่าวให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือดและนำมาเสิร์ฟใหม่ 
       9. สนับสนุนให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลบริหารจัดการให้นักเรียนรับประทานอาหาร 5 หมู่ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ โดยได้รับประทานผักผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล 
ตามโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  
(Thai School Lunch) 
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       สถานศึกษาจัดการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติในการ 
ป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ 
       1. การระบายอากาศภายในอาคาร 
           1) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 
15 นาที หน้าต่างหรือ ช่องลม อย่างน้อย 2 ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอก 
ถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 
           2) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลัง 
การอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเท่ียงหรือ 
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 ช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอน กำหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ และทำ

ความสะอาดสม่ำเสมอ 
       2. การทำความสะอาด 
       เนื่องจากโคโรนาไวรัส สามารถอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 
ช่ัวโมง ถึง 9 วัน หลักการในการทำลายเช้ือจะต้องใช้ในปริมาณท่ีสามารถฆ่าเช้ือได้ 
ในเวลาส้ัน องค์การอนามัยโลกแนะนำสารท่ีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62 – 70% 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
       3. คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
       1) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ ่งเจือปน หากตรวจ
พบว่ามีคุณลักษณะทางกายภาพท่ีผิดปกติ อาจทำให้ไม่ปลอดภัยกับนักเรียน  ให้งด
การอุปโภคบริโภค 
       2) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำด่ืมและภาชนะบรรจุน้ำด่ืมทุกวัน (ไม่ใช้แก้ว
น้ำด่ืมร่วมกันเด็ดขาด) 
       3) ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อหาเช้ือแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนามทุก 6 เดือน 
  4. การจัดการขยะ 
       1) มีถังขยะแบบมีฝาปิดสำหรับรองรับส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วประจำ ห้องเรียน 
อาคารเรียนหรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก- ลดปริมาณ
ขยะ ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 
       2) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเส่ียงสูง/ กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยท่ีใช้ 
แล้วนำใส่ในถุง ก่อนท้ิงให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ 62 - ๗๐% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% แล้วทิ้งในขยะท่ัวไป 
  5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
      นักเรียนที ่มีความเสี่ยงให้สถานศึกษาแยกกักตัวในสถานศึกษา  (School 
Isolation) และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น  กรณี 
นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีผลการตรวจพบเชื้อโรคโควิด 19 หรือ 
ผล ATK เป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
       1. ต้องกำหนดพื้นที ่แยกกักตัวในสถานศึกษาให้ชัดเจน มีการระบุพื ้นท่ี  
ชัดเจน มีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ี แสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นท่ีแยกกักตัวเด่นชัด 
       2. พื้นที่แยกกักตัวสามารถใช้ห้องพยาบาลหรือแบ่งพื้นที่ห้องส่วนใด ภายใน
สถานศึกษาเป็นพื้นท่ีหลักเพื่อปฏิบัติตามมาตรการแยกกักตัวในสถานศึกษา 
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 (School Isolation) ในกรณีโรงเรียนมีพื้นท่ีเพียงพอ หรือมีอาคารแยกเป็นสัดส่วน 

ชัดเจน ควรแยกพื้นท่ีกักตัวเป็นเอกเทศ 
       3. ในกรณีที่พบนักเรียนหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ เสี่ยงให้
แยกไว้ในพื้นท่ีกักตัวทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในลำดับต่อไป 
       4. เมื่อใช้พื้นที่กักตัวแล้วเสร็จในแต่ละวันให้ทำความสะอาดโดยปฏิบัติ ตาม
มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านการใช้อาคาร สถานที่ของ สถานศึกษา
ในช่วงเย็นของทุกวัน 
  ๖. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ท้ัง 
กรณีรถรับ - ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
ให้สถานศึกษาควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) 
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และ นักเรียน 
อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี ่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง  การ
เดินทาง จากบ้านไป – กลับโรงเรียน ตามรูปแบบการเดินทาง ดังนี้ 
       ๑. รถโดยสารประจำทาง 
           1) สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
       2) ควรพกเจลทำความสะอาดมือและควรใช้บ่อยครั้งเมื่อสัมผัส อุปกรณ์ในท่ี
ส่วนรวม 
       3) ในขณะที่อยู ่บนรถโดยสารประจำทาง หากมีบุคคลอื ่นไอหรือจาม ให้
พยายามออกห่างและรีบหันหน้าไปทางอื่นทันที 
       4) ลดการจับเสาและราวบนรถโดยสารประจำทาง หากไม่สามารถทำ ได้ ควร
ใช้เจล หรือ สเปรย์ แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือทันทีหลังจากลงรถ 
       5) อย่าสัมผัส จมูก ตา และปาก หากใช้กระดาษทิชชูจับราวก็ควรท้ิง ลงในถัง
ขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
       6) ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ ในขณะท่ีใช้บริการรถโดยสาร 
ประจำทาง 
       7) ในขณะท่ีใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ควรใช้โทรศัพท์มือถือ 
ให้น้อยท่ีสุด 
  ๒). รถรับ-ส่งนักเรียน 
       1) พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องสวมใส่ หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิพ่นสเปรย์ฆ่าเชื ้อ หรือใช้
แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนปฏิบัติหน้าท่ี 
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        2) นักเรียนผ่านการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิพ่นสเปรย์ฆ่าเช้ือ 

หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขึ้นรถและลงรถ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอด 
การเดินทาง 
       3) เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล และจัดท่ีนั่งบนรถโดยทำสัญลักษณ์         
จุดตำแหน่งท่ีนั่งชัดเจน 
       4) จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรคประจำรถ เพื่อทำความสะอาดรถ
รับ-ส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ 
       5) เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความ
สะอาดจุดท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ ท่ีเปิดประตู เบาะนั่ง ท่ีวางแขน เป็นต้น 
       6) มีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน 
  ๓. รถแท็กซ่ี 
       1) ควรนั่งตอนหลังของรถเท่านั้น เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถ 
และผู้โดยสาร 
       2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะโดยสารบนรถ 
       3) หลีกเล่ียงการสัมผัสพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ 
       4) ใช้แอลกอฮอล์หรือพ่นสเปรย์ฆ่าเช้ือ ก่อนขึ้นและลงรถ 
       5) ในขณะท่ีใช้บริการรถแท็กซี่ ควรใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยท่ีสุด 
  ๔. รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
       1) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
       2) ในขณะท่ีใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ควรใช้โทรศัพท์มือถือ 
ให้น้อยท่ีสุด 
       3) ควรนั่งข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะโดยสาร เพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือ 
       4) พกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา 
  ๕. รถส่วนบุคคล (ผู้ปกครองมารับ - ส่ง) 
       1) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
       2) ใช้แอลกอฮอล์หรือพ่นสเปรย์ฆ่าเช้ือ ก่อนขึ้นและลงรถ 
       3) ไม่แวะสถานท่ีอื่นในระหว่างเดินทาง 
  ๖. เดินทางมาด้วยตนเอง (เดินเท้า,รถจักรยาน,รถจักรยานยนต์) 
       1) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
       2) ไม่แวะสถานท่ีอื่นในระหว่างเดินทาง 

       3) ไม่หยิบจับส่ิงของบริเวณข้างทาง 
       4) พกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา 
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    หมายเหตุ 

       1. การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษา นักเรียนต้อง จดบันทึก 
Timeline ทุกวัน 
       2. กรณีนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือสามารถตรวจสอบการเดินทาง  โดยใช้
แอพพลิเคช่ัน Google Maps 
  7. ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
       ก่อนนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าสถานศึกษาให้แสดงขอมูล 
ดังนี้ 
       1. ผลการประเมินตนเองของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน 
แอปพลิเคช่ัน Thai Save Thai (TST) 
       2. ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ 
พื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 
       3. ผลตรวจคัดกรองหาเช้ือ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับพื้นท่ี 
  หมายเหตุ สามารถเลือกปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

6 มาตรการหลัก 
DMHT-RC 

  1. Distancing เว้นระยะห่าง 
       1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการเว้นระยะห่าง 1 เมตร 
       2. ในห้องเรียนทำกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก) หลีกเล่ียง
การทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
       3. สำหรับเด็กเล็กที่ต้องนอนกลางวัน ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร โดยไม่เอาศีรษะชนกัน และแยกอุปกรณ์ของใช้เป็นส่วนตัว ไม่ใช้ ร่วมกัน 
  2. Mask Wearing สวมหน้ากาก 
       1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น และนักเรียน ต้อง สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธีตั้งแต่เดินทาง ออกจาก
บ้านและอยู่บริเวณโรงเรียน 
       2. ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก 
ผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่บริเวณโรงเรียน 
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        3. ตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการ 

ประกอบอาหาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า face shield หมวกคลุมผม 
ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง 

       4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้อย่างน้อย 5 % 
ของจำนวนนักเรียน สำหรับนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา โรงเรียน
ต้องแนะนำหน้ากากอนามัยท่ีมีคุณภาพเหมาะสมให้กับนักเรียน รวมทั้ง สอนวิธีการ
สวมและการปรับหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพ ระหว่างวัน 

       5. หลังใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้ง การถอดออกควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้าน 
นอกของหน้ากากอนามัยให้ได้น้อยที่สุด พับให้เป็นชิ้นเล็ก ใส่ในถุงพลาสติกที่ปิด 
สนิทนำไปท้ิงในถังขยะ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

  3. Hand Washing ล้างมือ 
       1. จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าโรงเรียน 
ห้องเรียน และอาคารต่าง ๆ ท่ีมีการใช้งานร่วมกันทุกจุด 

       2. ล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ก่อน
เข้าโรงอาหารก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังซื้ออาหาร หลังจากจับเหรียญ หรือ
ธนบัตรหรือสัมผัสส่ิงสกปรก รวมถึงล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องสุขา 

       3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น  
รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 

       4. นักเรียนทุกคนมีผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือพกติดตัวตลอดเวลา โดยไม่ใช้ 
ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด 

  4. Testing คัดกรองวัดไข้ 
       1. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาโดยใช้  
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตและสอบถามอาการเบื้องต้น เช่น มีไข้ ไอ จาม    
มี น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สต๊ิกเกอร์ แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าผ่านการคัดกรองแล้ว 
       2. กรณีพบนักเรียนหรือผู้ที่มีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา 
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  รีบแจ้ง 
ผู้ปกครองมารับ งดให้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำให้ไปพบแพทย์ และอาจมีห้อง 
แยกผู้มีอาการออกจากพื้นท่ี 
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        3. ขณะท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ 

ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน  ไม่รู้รส รีบแจ้งครูประจำ 
ช้ันหรือครูผู้สอนทันที 
  5. Reducing ลดการแออัด 
       1. จัดโต๊ะ เก้าอี ้หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 
เมตร โดยคำนึงถึงสภาพบริบทและขนาดพื้นท่ี จัดให้มีการเรียนการสอน การแบ่ง
จำนวนนักเรียน หรือการใช้พื้นท่ีใช้สอยบริเวณสถานศึกษา ตามความ เหมาะสมท้ังนี้
อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอื่นตามบริบทความเหมาะสม 
       2. จำกัดจำนวนคนและเวลาในการเข้าใช้บริการในห้องพิเศษต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องประชุม โรงอาหาร สนามกีฬา โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง 
       3. หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีม หรือท่ีมีการ 
ปะทะกันอย่างรนุแรง เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
       4. ใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความแออัด 
  6. Cleaning ทำความสะอาด 
       1. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
       2. ทำความสะอาดพื้น ห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นผิวทั่วไป 
และอุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ราวบันได โต๊ะเรียน อุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตูหน้าต่าง 
ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น โดยใช้น้ำยาฆ่าเช้ือหรือ 
แอลกอฮอล์ 62 - 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 
0.5% 
       3. ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ หรือแอลกอฮอล์ 62 - 70% 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
       4. กำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยการมัดปากถุงให้แน่น ปิดปากถุงให้สนิท 
รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและนำขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไป 
กำจัดทุกวัน 
       5. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือหรือ แอลกอฮอล์ 
62 - 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 0.5% ท้ัง
ก่อนและหลังการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ 
ละรอบ 

6 มาตรการเสริม 
SSET - CQ 

  1. Self care ดูแลตนเอง 
       1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นในสถานศึกษา และ 
นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์การแพรระบาดโรคโควิด 19 พื้นท่ีเส่ียง 
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 คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 

19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
      2. ให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
          2.1 กรณีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ  
เร ียนในพื ้นที ่สถานศึกษา (On – Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal 
prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) 
          2.2 กรณีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
                แยกตัวที่บ้าน หรือสถานท่ีตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข 
การตรวจคัดกรองหาเช้ือทันทีถ้ามีอาการและให้ตรวจครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 5 – 6 หลัง
สัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายในวันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื ้อ สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและประสานหน่วยบริการ สาธารณสุขตาม
ระบบอนามัยโรงเรียน 
          2.3 กรณีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร เป็นผู้พบผู้ติดเช้ือ 
               - แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของ 
สถานบริการด้านสาธารณสุข 
               - ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข 
               - ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
               - พ ิจารณาจ ัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดย 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณา 
ร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 
School (SSS) 
              - สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ กลุ่ม
ท่ีไม่มีอาการ 
              - ทำความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษาและเปิดเรียน 
ตามปกติ 
       3. สถานศึกษาสื่อสารให้ความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ใน 
การป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียน เช่น 
สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการ
ปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกลี ่ยง การทำ
กิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด 
       4. กรณีนักเรียนด่ืมน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น 
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        5. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นในสถานศึกษา และ 

นักเรียน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องสุขา หลีกเลี่ยง 
การใช้มือสัมผัสกับใบหน้า ตา ปาก จมูก เมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม 
และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
  2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
       ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ลด สัมผัส
ร่วมกับผู้อื่น 
  3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 
       1. จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนรับประทานภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
หากเกินเวลาดังกล่าวให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือด แล้วนำมาเสิร์ฟใหม่ กรณี ที่ไม่
สามารถจัดเหลื่อมเวลาสำหรับนักเรียนในมื้อกลางวัน ให้เตรียมอาหารกล่อง แทน
และรับประทานท่ีโต๊ะเรียน 
       2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก อาหารไม่มีการปกปดมิดชิด 
และตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง เช่น สภาพอาหาร กล่ิน 
ความสะอาด 
  4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 
       1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นในสถานศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาทุกคน ลงทะเบียนใช้งาน “ไทย 
ชนะ” ของสถานศึกษาหรือลงทะเบียนในสมุดบ ันทึกการเข ้า  – ออก ของ 
สถานศึกษา 
  5. Check สำรวจตรวจสอบ 
       สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีการคัดกรอง 
โดยการซักประวัติและบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
  6. Quarantine กักกันตัวเอง 
       1. กักกันตัวเอง 5 วัน สังเกตอาการ 5 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ี
เส่ียง ท่ีมีการระบาดโรค 
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แผนเผชิญเหตุ 

ส่วนที่ 4 
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ส่วนที่ 4 
แผนเผชิญเหตุ 

 
 สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด 19 
ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื ้อ หรือพบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงสูง  
สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในเรื ่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่งระบบการประสานงาน   
ตรงกับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นท่ี การสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน รวมทั้งการคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่ม นักเรียน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้ 
 
 

ระดับการแพร่
ระบาด 

มาตรการป้องกัน 

กรณีนักเรียนครู 
บุคลากร เป็นผู้สัมผัส 
เส่ียงต่ำ 

เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On – Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal 
prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) 

กรณีนักเรียน ครู 
บุคลากร เป็นผู้สัมผัส 
เส่ียงสูง 

แยกตัวที่บ้าน หรือสถานท่ีตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข การตรวจ 
คัดกรองหาเช้ือทันทีถ้ามีอาการและให้ตรวจครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 5 – 6 หลังสัมผัสผู้ 
ติดเช้ือและตรวจครั้งสุดท้ายในวันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ สถานศึกษาจัดการ 
เรียนการสอนอย่างเหมาะสมและประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบ 
อนามัยโรงเรียน 

กรณีนักเรียน ครู 
บุคลากร เป็นผู้พบผู้ติด 
เช้ือ 

1. แยกกักตัวที ่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถาน
บริการด้านสาธารณสุข 
2. ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข 
3. ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
4. พิจารณาจัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ 
สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความ 
เห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School (SSS) 
5. สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มี 
อาการ 
6. ทำความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษาและเปิดเรียนตามปกติ 

 
ที่มา: มาตรการเปิดเรียน On – Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิด  
ภาคเรียนท่ี 1/2565 , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

หมายเหตุ 
 เมื่อพบผู้ติดเช้ือยืนยัน   ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...................................... 
ช่ือผู้ประสานงาน ......................................... โทร................................................ 
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 บทบาทของบุคลากรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 5 
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ส่วนที่ 5 
บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังคงมีการแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดบทบาทของ บุคลากรและหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. บทบาทของนักเรียน 
 นักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งนี้นักเรยีน 
จะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่าง 
เคร่งครัด ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการกลับบ้าน บทบาทของนักเรียน  
ควรมีดังนี้ 
 ๑) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการเรียน 
 ๒) ปฏิบติัตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
 ๔) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ และสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ินไม่รู้รส รีบแจ้งครู
หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่าง 
เคร่งครัด 
 ๕) ขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียนเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว 
หรือพบความผิดปกติของร่างกายท่ีอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ทันที 
๒. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ 
นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตามมาตรการท่ี กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีดังนี้ 
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 ๑) ประชุมออนไลน์ (Online) ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการป้องกันการ 
เฝ้าระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน 
 ๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอและสังเกต 
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้ หยุด
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด 
 ๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของ โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
 ๔) จัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี ่ยงการทำกิจกรรม 
ร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดจำนวนคน 
 ๕) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๖) คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการท่ีกระทรวง สาธารณสุข
กำหนด ได้แก่ 
     (๑) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
ร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ  เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจ 
ลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์สติกเกอร์หรือตราปั๊ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการ    
คัดกรองแล้ว 
     (๒) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗ .๕ องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับ 
อาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำตำบล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวกจึงแจ้ง 
ผู้ปกครองมารับ จากนั้นแจ้งผู ้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการ 
ป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา 
       (๓) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
       (๔) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า สบู่ 
ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
 ๗) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด 
โรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร 
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 ๘) ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด  ด้วยการแก้ปัญหาการ 
เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์” 
 ๙) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การ 
ฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 
 ๑๐) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าท่ีการดูแลนักเรียนจำนวนมาก และกำกับ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นบทบาทสำคัญอาจจะ 
สร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น 
เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
       (๑) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนท่ีไม่ชัดเจน แนะนำให้สอบถามกับผู้บริหารโรงเรียน 
หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบัติท่ีตรงกัน 
       (๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในโรงเรียน ให้พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจและรอ้ง  
ขอสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID- 
19) เช่น สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากตนเอง 
เป็นกลุ่มเส่ียง หรือมีโรคประจำตัวก็สามารถเข้ารับการตรวจ รักษาตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
       (๓) จัดให้มีกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อลด 
ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 
 ๑๑) กำกับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการท่ี  
กำหนดและเป็นปัจจุบัน 

๓. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแต่การวางแผน  การกำหนดนโยบาย 
สถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน        
การ กำกับติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา การประเมินสถานการณ์ 
การรายงาน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีดังนี้ 
 ๑) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง  นักเรียน 
ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 ๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในโรงเรียน 
 ๓) แต่งต้ังคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท้องถิน่ ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOECOVID 
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 ๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาดของโรคติด  
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๖) จัดให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
 7) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
 8) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามมาตรการของภาครัฐ 
 9) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน 
Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 
 10) สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 
กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 11) กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of Entry) ให้แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครอง และ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือสงสัย 
 12) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื ่อง  
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล ส่ือ
ออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ 
 13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในโรงเรียน ให้ 
รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และ
มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของสถานศึกษา 
 14) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับกรณีพบอยู่ใน 
กลุ่มเส่ียงหรืออยู่ในช่วงกักตัว 
 15) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ 
ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 
 ๑๖) เย่ียมบ้าน สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนแบบปกติ และท่ีไม่สามารถมาเรียนแบบ 
ปกติได้ 
๔. บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีสำคัญยิ่ง มีหน้าท่ีต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเองในด้านสุขอนามัย 
และการป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่าง 
เคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับมาตรการการดูแลนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนท้ังในเรื่องการเรียนรู้ และการดูแลความ ปลอดภัย
ของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้ 
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 ๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของ โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
 ๒) ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai 
(TST) อย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ มี
น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไป เล่นกับคน
อื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน 
ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 
 ๔) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย  ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้สุขา 
หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยท่ีดีหลังเล่นกับเพื่อนและเมื่อ กลับ
มาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที 
 ๕) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ ๕  
หมู่และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณี
ท่ีไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากท่ีบ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุก วันและ
นอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน 
 ๖) หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานท่ี 
แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ ๗ 
ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
 ๗) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอื่น ๆ  ผู้ปกครองและโรงเรียนต้อง     
ขอความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล 
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 
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๕. บทบาทขององค์กรสนับสนุน 
 ๕.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การดูแล 
สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
 ๒) ประสานงานองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
 ๓) นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๔) กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนของ  
นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับวัคซีนตามมาตรการท่ีกำหนด 
 ๕) รายงานผลการดำเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 ๖) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท้ัง 
แบบปกติและแบบทางไกล 
 ๕.๒ สำนักงานสาธารณสุข 
 ๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษา  สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้ 
สอดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
 ๓) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่  นักเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับสถานศึกษาและ 
จัดระบบสนับสนุนเมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๕) สำรวจ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง กรณี พบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วยต้อง 
ดำเนินการทันที และรายงานให้สถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป 
 ๖) ออกให้บริการตามที่สถานศึกษาร้องขอ เช่น จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.ประจำหมู่บ้าน ตำบลตรวจ เวร
ยาม บันทึกตู้แดงตามจุดท่ีโรงเรียนกำหนด และอื่น ๆ ตามความต้องการจำเป็น 
 ๕.๓ องค์กรทางปกครอง 
หมายถึง หน่วยงานทางปกครอง ได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล 
 ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
 ๒) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคำส่ังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
 ๓) กำกับ  ติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข้อมูลทางสถิติท่ีอ้างอิง 
เช่ือถือได้ 
 ๔) ให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอตามความต้องการเร่งด่วนและจำเป็น 
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 ๕.๔ องค์กรเอกชน 
 ๑) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
 ๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการนำไปใช้บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่  
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๓) อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จำเป็นในการส่งตัวนักเรียน ครูและบุคลากรท่ี 
คาดว่าจะได้รับเช้ือหรือเป็นกลุ่มเส่ียงส่งหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว 
 ๔) สร้างระบบการติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายในจังหวัด  อำเภอ ตำบล ให้มีความรวดเร็วในการ 
ช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ท่ีสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
มาตรการความปลอดภัยการเปิดเรียน OnSite 
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ภาคผนวก ข 
Timeline แบบบันทึกการเดนิทางของนักเรียน 
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ตัวอย่าง  
แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน (Timeline) 

ภาคเรียนทื่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ภายใต้สถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 

ของโรงเรียน.........................................อำเภอ........................... 
ช่ือ-นามสกุล..........................................................................ช้ัน........................ 

 
 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเวลา สถานที ่ วิธีการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง หมายเหตุ 
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ภาคผนวก ค 

การประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) 
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แบบประเมินตนเองตามแอปพลิเคช่ัน Thai Save Thai (TST) 
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ภาคผนวก ง 

แบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อสถานศึกษา 
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ตัวอย่าง  
แบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อสถานศึกษา 

ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
ของโรงเรียน………………………………………………อำเภอ……………………………สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
 

ท่ี 
วัน/ เดือน/

ปี 
ชื่อ-นามสกุล 

อาย ุ
(ปี) 

ที่อยู ่ บุคคลที่จะไปพบ 
เวลา เข้า-ออก 

หมายเหตุ เวลา 
เข้า 

เวลา 
ออก 
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คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายสมพร  พิลาสันต์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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7. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
8. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
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     การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
11. นางสาวหทัยทิพย์  มณฑาทัศน์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
12. นางสาวณัฐณิชา  ชัยยา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. นางสาวชนนิกานต์  รักอาชีพ  ลูกจ้างช่ัวคราว      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
14. นางสาวกมลชนก  เสือผู้  ลูกจ้างช่ัวคราว      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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