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คำนำ 
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Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป ในแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดตรัง กำหนดไว้ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติการเปิดเรียนรูปแบบ On  
Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษาใน
จังหวัดตรัง เล่มนี้  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาและในสถานศึกษา
พื้นท่ีจังหวัดตรัง ได้เป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 1 

 
การเตรียมความพร้อม 

ก่อนเปิดเรียน 
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ส่วนที่ 1 
การเตรยีมการก่อนเปดิภาคเรียน 

 
การเตรียมการก่อนการเปิดเรียน มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบติั

ตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคโควิด 
2019 (Covid-19) ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน สำนักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดตรัง จึงขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
    กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองใน

ระบบThai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ เพื ่อให้สถานศึกษาเตร ียมความพร้อมก่อนเปิดเร ียน  
ลิงก์ระบบ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school แบบประเมินตนเองดังกล่าว 
ประกอบด้วย ๖ มิติ ๔๔ ข้อ สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมินท้ัง ๔๔ ข้อ ตามข้ันตอนการประเมินตนเอง 
ดังภาพ 
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กรอบการประเมิน Thai Stop Covid Plus 
 
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 
หรือไม ่

2. มีมาตรการสังเกตอาการเส่ียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก 
จมูกไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา หรือไม่ 

3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ 
หน้ากากอนามัย หรือไม่ 

4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียน ร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มี 
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 

5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู 

ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social Distancing) หรือไม่ 
8. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือไม่ 
9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจดั เว้นระยะห่างตามท่ีกำหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละช้ัน

เรียนหรือ 
การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือไม ่

10. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและ
หลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 

11. มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเส่ียงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลิฟต์ กลอน
ประตูมือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ 

12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม ่
13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 

สำหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 
14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม่ 
15. มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือไม่ 
16. มีการจัดเหล่ือมเวลาทำกิจกรรมนักเรียน เหล่ือมเวลากินอาหารกลางวัน หรือไม่ 
17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือไม ่
18. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน 

ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 
19. มีห้องพยาบาลหรือพื้นท่ีสำหรับแยกผู้มีอาการเส่ียงทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 
20. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน 

ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม ่
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มิติที่ 2 การเรียนรู้ 

21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี เช่น วิธีล้างมือท่ีถูกต้อง การ
สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด 19 หรือไม่ 

22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง
กับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม ่

23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก(ประถมศึกษา) ไม่
เกิน1 ช่ัวโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยมศึกษา) ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน หรือไม ่

24. มีการใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website, Facebook, Line, 
QR-Code , E-mail หรือไม่ 
 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 

25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า สำรองสำหรับเด็กเล็ก หรือไม่ 
26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 
27. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง หรือไม่ 
28. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 

พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีท่ีพักและเรือนนอน) 
29. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ

ด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ) 
30. มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม

อารมณ์รวมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติก ท่ีสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 
 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด 
โรงเรียน หรือไม ่

32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 
Stigma)หรือไม่ 

33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือไม ่

34. มีการตรวจสอบประวัติเส่ียงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 
14 วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 

35. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีสงสัยติดเช้ือหรือ
ป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 
 
มิติที่ 5 นโยบาย 

36. มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด - 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และ 
ผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิด
เรียนหรือไม ่
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37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น 

ลายลักษณ์ หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 
38. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่ 
39. มีการแต่งต้ังคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และกำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่าง 

ชัดเจน หรือไม่ 
40. มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดท่ี

นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน) 
 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามความจำเป็น
และเหมาะสม หรือไม่ 

42. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
เช่น หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 

43. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น 
บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น หรือมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 

44. มีการจัดหาบุคลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา หรือไม่ 
 

เมื่อสถานศึกษาประเมินตนเอง ผ่านการประเมินท้ัง ๔๔ ข้อ จะได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน 
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๘ 

 
๒. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรยีน 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม
ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๓๒) ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 
เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ในการการปฏิบัติ โดยจำแนกประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
๒.๑ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทพักนอน 
 
มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี ้
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษา

ประเภทพักนอนหรือโรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 
    ๑.๑ หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
    ๑.๒ พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
    ๑.๓ พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ สถานท่ีพักครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นไป 

ตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนท่ี

ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาค
การศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นท่ี แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้อง
เตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี ้

     ๓.๑ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
๑) ต้องประเมินและผ่านการประเมินความพร้อมโดยใช้เครื่องมือ Thai Stop Covid Plus 

(TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE Covid 
๒) ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแล 

รักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรือผลตรวจ ATK เป็น
บวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓) ต้องจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน 
ดังนี ้

(๑) Screening Zone จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening  
Zone) ท่ีเหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ี
ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ 
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(๒) Quarantine Zone จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ 

สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรท่ียังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble 
(๒) Safety Zone จัดเป็นพื้นท่ีปลอดเช้ือปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และ 

บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย 
(๔) ต้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 

บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 
     ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 

๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป 
ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด(พื้นท่ีสีแดง)และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นท่ีสีแดง
เข้ม) 

๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง  
Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้า Quarantine Zone 

๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด  
๑๔วัน ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลง
ตามความเหมาะสม ๗-๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำ
กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 

๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง 
ดำเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ท้ังรูปแบบ Onsite หรือ  
Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 

๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์ 
จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 

๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝ้า 
ระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 

๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก  
(DMHT-RC)และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

๔.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม 

การประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม 

ข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่าง
ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจกแหล่งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต้องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค เป็นต้น 
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๑๐ 

 
๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน 

การป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด 
คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

๕) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุ 
สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด๑๙ 
หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา ( Seal  
Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
 
 
           ๒.2 มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทไป-กลับ 
 

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี ้
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียน  หรือ 

สถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ท่ีมีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๑.๑ พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
๑.๒ พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นพื้นท่ี 

ปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเป็น Covid free Zone 
๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษาที ่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการ
ประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความ
เห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอด
ภาคการศึกษาก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อง
เตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี ้

    ๓.๑ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 

ผ่าน MOE Covid 
๒) ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแล 

รักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรือผลตรวจ ATK เป็น
บวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการ 
เข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 

๔) ต้องจัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสม 
จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาในโรงเรียน 
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๑๑ 

๕) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อนและระหว่าง
ดำเนินการ 

     ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 
๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วน 

นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสี
แดงเข้ม) 

๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และ 
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นท่ีสีแดงเข้ม)ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียน
ของสถานศึกษา 

๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และ
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 

๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง 
ดำเนินการดังนี ้

    ๔.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ท้ังรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 
(Hybrid) 

    ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ี Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST)  อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 

    ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง
ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 

   ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก  
(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

   ๔.๕ นักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม 
ประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานท่ีต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 

   ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อย่างเคร่งครัด 
๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ 

ประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน  

และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหวา่ง
นักเรียนในห้องเรียนไมน่้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม 
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารการ
ปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต้องมี 
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค เป็นต้น 
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๑๒ 

 
๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการ 

ป้องกันโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพ
น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

๕) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับ 
รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด๑๙ หรือผล
ตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดย 
หลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ท้ังกรณีรถรับ-
ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 

๗) ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่ง 
ประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗ - ๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน  
ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นท่ีควบคุม
สูงสุด(พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 

     ๔.๗ กรณีสถานศึกษาต้ังอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและ 
เข้มงวด(พื้นท่ีสีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ท่ีอยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการ
ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 
 
 
 

   2.3 มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม
ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๓๒) ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อ 
ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการการปฏิบัติ โดยจำแนกประเภทของสถานศึกษา ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภท  
พักนอน และประเภทไป-กลับ เท่านั้น เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประเภทโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่าง เช่น 

๑. ประเภทพักนอนและไป-กลับ 
๒. ขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
๓. ระดับการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
๔. สถานศึกษาท่ีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับ 

การฉีดวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วน 
๕. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ลักษณะอื่น ๆ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ท่ีกระทรวง 
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ท้ัง ๔ องค์ประกอบ 
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๑๓ 

 
๒) กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นประเภทพักนอนและไป-กลับ ต้องนำมาตรการ 

Sandbox : Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหว่างประเภทพักนอน และประเภทไป 
- กลับ อย่างเคร่งครัด 

ท้ังนี้ โรงเรียน หรือ สถานศึกษาทุกประเภท ทุกลักษณะ ท่ีประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดย 
ดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อ 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ี (ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด) 
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดย
ต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมิน
ความพร้อมสู่การปฏิบัติ และด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ครบถ้วน 
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๑๔ 

 
การจัดทำแผนการเผชญิเหตุ 

 
 

แผนการเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการ 
ซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเช้ือ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม 
ในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ
แพทย์ในพื้นท่ี รวมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School รายละเอียด ดังนี้ 
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๑๕ 

 
 

 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔). คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ      
       ปลอดภัยไร้โควิด๑๙ ในสถานศึกษา.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

 
 

 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๑๖ 

 

มาตรการ Bubble & Seal 
 
 

 
 
 
 

 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๑๗ 
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๑๘ 
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๑๙ 
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๒๐ 

 
แนวปฏบิัติการจัดบริการอาหารสำหรบันักเรียน 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : แนวทางการจัดทำ Isolation School  และแผนเผชิญเหตุ  (ดร.มุทริกา จินากุล ศูนย์อนามันท่ี 12  
        ยะลา) 
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๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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๒๒ 

 
ส่วนที่ 2 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) ที่กำหนดไว้นี้ สถานศึกษาควรพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณารูปแบบให้มี
ความเหมาะสม ตามความต้องการของสถานศึกษา และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถท่ีจะกำหนดแนวทางการการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากท่ีกำหนดไว้
นี้ หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ท้ังนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ
บุคลากรเป็นสำคัญ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน (Onsite) 
    วิธีการนี้สำหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองผ่าน ตามแบบประเมินตนเองสำหรับ 

สถานศึกษาในระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม
ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 
เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานศึกษาจะต้องนำเสนอ รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) เมื ่อได้รับอนุญาตแล้ว
สถานศึกษาจึงจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เมื่อสถานศึกษาเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ท่ี
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในช้ันเรียนเป็นหลัก ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเรียนการ
สอนอื่นๆ มาผสมผสาน(Hybrid) ใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในช้ันเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
(On Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชัน (Online) หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อม 
และความต้องการของสถานศึกษา หรือครูผู้สอน ดังนี้ 
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๒๓ 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ในแบบชั้นเรียน (Onsite) 

รูปแบบเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ี 
เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีครูและนักเรียนไมไ่ด้เผชิญหน้ากัน หรือใช้แหล่ง 
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ 
จัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชัน้มาเรียน 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให้

นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔ – ป.๖) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ สลับกันไปทุกสัปดาห์ในวันท่ีนักเรียน
อยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON Air และ Online ตามบริบท
ความพร้อมของนักเรียน 

 

 
 
 
 

รูปแบบที่ ๒ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัด 

ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – 
 ม.๓) มาเรียนในวันคู่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในวันค่ี สลับกันไป ในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดย
การเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air และ ONLINE ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 

 
 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๒๔ 

 
รูปแบบที่ ๓ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 
รูปแบบนี้ เหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีมีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก 

มีพื้นท่ีห้องเรียนจำกัดหรือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนต้อง
สำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ใหส้ลับกันมาเรียน 
สัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่ีสาม กลุ่ม A มาเรียนท่ีโรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียนการสอน
ทางไกล สัปดาห์ท่ีสองและสัปดาห์ท่ีส่ี กลุ่ม A เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียน
ท่ีโรงเรียนสลับกันไปนักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง On Air และ Online ตาม
บริบทความพร้อมของนักเรียน 

 

     
 
 

    
 
 

รูปแบบที่ ๔ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให้ 

นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
มาเรียนในช่วงเวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) และระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในมาเรียนในช่วงเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ในวันท่ีนักเรียน
อยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง On Air และ Online ตามความ
เหมาะสมและความพร้อมของนักเรียน 
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๒๕ 

 
รูปแบบที่ ๕ การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเปน็ ๒ กลุ่ม 
รูปแบบนี้ เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีมีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก 

มีพื้นท่ีห้องเรียนจำกัดหรือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ สถานศึกษาต้อง
สำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ให้สลับกันมาเรียน 
วันจันทร์ กลุ่ม A มาเรียนท่ีโรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล วันอังคาร กลุ่ม A 
เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนท่ีโรงเรียนสลับกันไป นักเรียนเรียนรู้โดยการ
เรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON AIR และ ONLINE ตามความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียน 

 
 

รูปแบบที่ ๖ รูปแบบอืน่ ๆ 
นอกจากรูปแบบท่ี ๑ รูปแบบท่ี ๕ ดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการ 

เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของสถานศึกษา โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ของนักเรียนในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามลำดับ 
 
๒. รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๒.๑ รูปแบบการเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) 
       วิธีการนี้ เป็นกรณีท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนได้หรือไม่สามารถจัดการเรียน 

การสอนให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนพร้อมกันได้ทุกคน เป็นการเรียนรู้ผ่านส่ือวิดิทัศน์การจัดการ 
เรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยดำเนินการออกอากาศ มีท้ังหมด ๔ ระบบ ได้แก่ 

๑. ระบบดาวเทียม (Satellite) 
๑.๑ KU-Band (จานทึบ) ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐ 
๑.๒ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง ๓๓๗ – ๓๔๘ 

๒. ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง ๓๗ – ๔๘ 
๓. ระบบเคเบ้ิลทีวี 
๔. ระบบ IPTV. 
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๒๖ 

 
๒.๒ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
      เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน

แบบนี้ สำหรับครูและนักเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมี
การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีท้ังหมด ๔ ช่องทาง ได้แก่ 

๑. เว็บไซต์ OBEC Content Center - https://contentcenter.obec.go.th/ 
 

 
 
 

๒. เว็บไซต์ DEEP - https://deep.moe.go.th/ 

 
 
 

๓. เว็บไซต์ DLTV - https://www.dltv.ac.th/ 

 
 
 

๔. ช่องยูทูบ (YouTube) DLTV 1Channel ถึง DLTV 15 Channel 
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๒๗ 

 
๒.๓ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน (ON Hand) 
      รูปแบบนี้เป็นการเรียนการสอนผ่านหนังสือโดยให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำท่ีบ้าน อาจใช้ 

ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนมีทรพัยากร 
ไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ 

๒.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) 
      รูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง YouTube 

(DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
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๒๘ 

 
 

คลังความรู้ (Knowledge Bank) ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Learning Platform) 
 

คลังความรู้ (Knowledge Bank) ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ทำให้นักเรียนไม่สามารถกลับไปเรียนแบบ Onsite ที่สถานศึกษาได้ แต่การเรียนของนักเรียนยังคงต้อง
ดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น คลังความรู้ (Knowledge Bank) ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนเลือกนำไปใช้ในการนำไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาแต่ละพื้นท่ี ดังนี้ 
 

๑. DEEP เว็บไซต์ https://deep.moe.go.th/ 
    DEEP ย่อมาจาก Digital Education Excellence Platform คือ แฟลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 

แห่งชาติ สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
   ๒. OBEC Content Center เว็บไซต์ https://contentcenter.obec.go.th/ 
       OBEC Content Center คือ คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักเรียน ครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน,
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
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๒๙ 

 
๓. DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th/ แอปพลเิคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV  1 Channel 

- DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel 

 
DLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปณิธานในการจัด
การศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขา
วิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนครูและ
นักเรียนที่ได้รับโอกาสเพิ่มขึ ้นกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 
๔. Scimath เว็บไซต์ https://www.scimath.org/index.php 

 
 

    Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมส่ือการเรียนการสอน 
โครงงาน บทความ ข้อสอบ และรายการโทรทัศน์และวิทยุท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

๕. ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดบั ชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 

 
เว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ คือ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์

การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนท่ัวประเทศให้
สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหล่ือมล้ำในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
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๓๐ 

 
๖. สะเต็มศึกษา(STEM Education Thailand)  
เว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org/ 
 

 
     สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการ
คิด ต้ังคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมท้ังสามารถนำข้อค้นพบนั้น
ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 

 
๗. ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เว็บไซต์ https://pisaitems.ipst.ac.th/ 

 

 
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศท่ีเผยแพร่ข้อสอบท่ี OECD อนุญาตให้

เผยแพร่และข้อสอบท่ีพัฒนาโดย สสวท. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ท่ี OECD 
อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบท่ีพัฒนาโดย สสวท. สามารถใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) เดียวกันได้ 
 

 
๘. TK Park เว็บไซต์ https://www.tkpark.or.th/tha/home 

 

 
 

      TK Park คือ แอปพลิเคชัน แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทย
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยท่ีมีความหลากหลาย 
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๓๑ 

 
๙. ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) เว็บไซต์  
     https://dlit.ac.th/site/classroom.php/ 

 
 

DLIT คือเครื่องมือท่ีมีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบ 
วงจร ต้ังแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ 
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 
 

๑๐. ครูพร้อม เว็บไซต์ https://www.ครูพร้อม.com/ 
 

 
      ครูพร้อม เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมแฟลต 

ฟอร์มต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ โดยจะเป็นคลังส่ือ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจน 
รูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีข้อมูลท้ังของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ 

 
 

 
 

 
 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๓๒ 

 
แอปพลิเคชัน (Applications) สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
 

สถานศึกษาสามารถเลือกใช้ Applications  
สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นช่องทาง 
การส่ือสารการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล  
ท่ีเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. Microsoft Teams  
โปรแกรมประชุมออนไลน์ของ Microsoft สำหรับใช้พูดคุยประชุมกันผ่านการแชตและ 

วิดีโอคอลอีกท้ังยังสามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์งานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการใช้ทำงานใน
ระดับองค์กรหรือการศึกษา สามารถใช้งานได้ฟรี โดยการใช้ Microsoft Team แบบฟรีจะสามารถเรียน
ออนไลน์ร่วมกนัได้สูงสุด ๑๐๐ คน นานสุด ๖๐ นาที พร้อมพื้นท่ีจัดเก็บไฟล์คนละ ๑GB รองรับการใช้งาน
ท้ังบนเว็บเบราว์เซอร์ติดต้ังเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคช่ัน บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต 
 

๒. Zoom Meeting  
โปรแกรมประชุมออนไลน์แบบ Video Call ท่ีมีคนใช้งานกันมากท่ีสุดในช่วง Work from  

Homeซึ่งทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถประชุมงานพร้อมกันได้หลายคน พูดคุยแบบเห็นหน้ากัน สามารถแชร์
หน้าจอให้คนอื่นดูได้ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ก็สามารถใช้ Zoom ในการเรียนและสอน
ออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน สำหรับการใช้งาน Basic User (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) จะรองรับการซูมพร้อมกัน
สูงสุด ๑๐๐ คน แต่มีการจำกัดระยะเวลาการประชุมไว้ที่ ๔๐ นาทีต่อครั้ง สำหรับ Pro User (เสีย
ค่าใช้จ่าย) รองรับการซูม พร้อมกันสูงสุด ๓๐๐ คน และไม่จำกัดระยะเวลาทใ่ี ช้ในการประชุม 
 

๓. Google Meet  
โปรแกรมสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบออนไลน์ โดยผู้สอนท่ีมีบัญชี Google จะ 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ท่ีรองรับนักเรียนได้สูงสุด ๑๐๐ คน และใช้สอนได้สูงสุด ๖๐ นาทีต่อการ
สร้างห้อง ๑ ครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงท่ีรองรับนักเรียนภายในหรือภายนอกช้ันเรียนสูงสุด ๒๕๐ 
คน และสตรีมมิ่งแบบสดสำหรับให้คนเข้ามาดูพร้อมกันได้สูงสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน 
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๓๓ 

๔. LINE  
LINE เป็นแอปพลิเคชัน ท่ีนิยมใช้ในการคุยแชต การใช้ LINE สำหรับการสอนออนไลน์ไป 

ด้วยก็เป็นวิธีท่ีสะดวก เพราะท้ังผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องไปหาแอปฯ อื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม โดยใช้
ฟีเจอร์ Group Call ท่ีรองรับสูงสุดถึง ๒๐๐ คน ใช้ได้ท้ังบน PC และมือถือ อีกท้ังสามารถแชร์ภาพหน้าจอ
ของตัวเองให้นักเรียนดูได้ หรือจะใช้ฟีเจอร์ Live เพื่อถ่ายทอดสดการสอนก็ได้เช่นกัน 
 

๕. Discord  
Discord เป็นโปรแกรมแชตท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนเล่นเกม ซึ่งมีฟีเจอร์ท่ีเหมาะสำหรับใช้ 

ในการเรียนการสอนเช่นกัน คือสามารถสร้างห้องประชุมคุยกันทั้งแบบเสียงและแบบเปิดกล้อง รวมท้ัง
สามารถแชร์หน้าจอให้นักเรียนดูได้ แถมยังสามารถสร้างห้องแยกย่อยและกดย้ายห้องไปมาได้อย่างสะดวก
ง่ายดายอีกด้วย นอกจากนี้ Discord ยังมีจุดเด่นคือสามารถใช้ได้ฟรี โดยรองรับจำนวนคนต่อห้องได้ไม่
จำกัด 

๖. Facebook Live  
การใช้ Facebook Live ในการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีง่ายและสะดวก เนื่องจากคน 

ส่วนใหญ่มักมีบัญชี Facebook อยู่แล้ว จึงสามารถสอนออนไลน์แบบถ่ายทอดสดให้นักเรียนสามารถเข้ามา
ดูได้แสนง่ายแต่มีข้อเสียคือตัวผู ้สอนจะไม่สามารถเห็นหน้าจากกล้องของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งไม่
สามารถจำกัดผู้เข้าเรียนได้ แต่การแชร์หน้าจออาจต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมอย่างเช่น OBS 
 

๗. YouTube  
YouTube เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีสามารถใช้ถ่ายทอดสดการสอนได้เช่นเดียวกับ  

Facebook Live โดยตัวผู้สอนจะต้องมีบัญชี YouTube ส่วนผู้เข้าเรียนนั้นจะมีบัญชีหรือไม่มีก็ได้ และ
ผู้สอนสามารถต้ังค่าการถ่ายทอดสดเพื่อให้เฉพาะผู้ท่ีมีลิงก์สามารถเข้าเรียนได้ ส่วนการแชร์หน้าจออาจต้อง
ใช้โปรแกรมเพิ่มเติมอย่างเช่น OBS เหมือนกับ Facebook Live หากต้องการสตรีมแบบสดบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ช่องของผู้ใช้จะต้องมีผู ้ติดตามอย่างน้อย ๑ ,๐๐๐ คน จึงจะสามารถดำเนินการแบบสดผ่าน
คอมพิวเตอร์และเว็บแคมได้สมาชิก YouTube Premium จะได้เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ฟรีที ่มี
หลากหลาย และรายการทีวีบน YouTube แบบไม่มีโฆษณาค่ัน โดยจะสตรีมภาพยนตร์เหล่านี้ในอุปกรณ์ได้
สูงสุด ๒ เครื่องพร้อมกันต่อบัญชี YouTube Premium ๑ บัญชีเท่านั้น และสตรีมในอุปกรณ์ได้สูงสุด ๔ 
เครื่องพร้อมกันหากใช้แพ็กเกจ YouTube Premium สำหรับครอบครัว 
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๓๔ 

๘. Google Hangouts Meet  
สามารถแชทกับเพื่อน คุยแบบเห็นหน้าได้ท้ังแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม เช่ือมต่อได้ท้ัง 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือใช้กับสมาร์ทโฟน โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Google เพิ่มอีโมจิ และ
ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF รับส่งข้อความ SMS/ MMS มีแจ้งเตือน เก็บบันทึกไว้หลังประชุมจบ อีกทั้งยัง
สามารถแชร์ Location ได้ปัจจุบันรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดได้ถึง ๕๐ คน โดยเปิดใช้ฟรีท้ังหมด ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย๙. Skype Skype เป็นโปรแกรมแชทและโทรผ่านเน็ต และสนทนาที่ได้รับความนิยมที ่ สุด 
สามารถส่งไฟล์สนทนาแบบวีดีโอ อีกท้ังยังสามารถพูดคุย ส่งข้อความ แบบพิมพ์หากันได้โดยคู่สนทนาต้องมี
โปรแกรมดังกล่าวเช่นกัน รองรับระบบคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต มีระบบการปรับระดับเสียงอัตโนมติั 
แบบฟรีไม่สามารถประชุมเกิน ๑๐ คนได้ หากใช้ Skype for Business สามารถประชุมได้มากถึง ๒๕๐ คน 
 

๙. Skype  

Skype เป็นโปรแกรมแชทและโทรผ่านเน็ต และสนทนาทีไ่ดร้บัความนยิมทีส่ดุ  
สามารถส่งไฟล์สนทนาแบบวดีโีอ อกีทัง้ยงัสามารถพดูคยุ ส่งขอ้ความ แบบพมิพห์ากนัไดโ้ดยคู่
สนทนาตอ้งมโีปรแกรมดงักล่าว เช่นกนั รองรบัระบบคอมพวิเตอร ์มอืถอื แทบ็เลต็ มรีะบบการปรบั
ระดบัเสยีงอตัโนมตั ิ

๑๐. Cisco Webex   
Cisco Webex ถือเป็นต้นฉบับของโซลูชันการประชุมวิดีโอในองค์กร (ปัจจุบันใช้ช่ือ  

Webex Meetings) และภายหลังก็ขยายตัวมายังระบบแชทในองค์กรด้วย (ใช้ช่ือ Webex Teams) ฟีเจอร์
ของ Webex เรียกว่าครบถ้วนสำหรับลูกค้าองค์กร รองรับการประชุมสูงสุด ๓ ,๐๐๐ คนต่อห้อง และไลฟ์
สตรีมสูงสุด ๑๐๐,๐๐ คน ปัจจุบัน Webex มีแพ็กเกจรุ่นฟรี สำหรับการประชุมไม่เกิน ๑๐๐ คน และไม่
จำกัดความยาวในการประชุม (ต่างจาก Zoom ที่จำกัด ๔๐ นาที) เข้าใช้ได้ฟรี (จำกัดการประชุมไม่เกิน 
๑๐๐ คน) รุ่นเสียเงินเริ่มต้นที่ (ประมาณ ๔๑๕ บาท) ต่อเดือน พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 
5GB และรองรับการเช่ือมต่อเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ 
 

๑๑. Padlet   
Padlet คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน 

ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา เป็นช่องทาง
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ได้ดีมาก วันนี้จึงนำโปรแกรมดี ๆ มีฝาก
เพื่อนครูและผู้ท่ีสนใจลองใช้ มีแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย 
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ส่วนที่ 3 
 

การจัดการเรียนการสอน On Site  
ของสถานศึกษาในจงัหวัดตรัง 
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ส่วนที่ 3 

การจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดตรัง อยู่ใน
สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  จึงได้กำหนด
มาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดตรังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำแนว
ปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
           รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 

โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ และนอกระบบ ในพื้นท่ีจังหวัด
ตรัง สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสม ได้ดังนี้ 

1. การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On-Air) 
2. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) 
3. การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  (On Demand ) 
4. การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ท่ีบ้าน

ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)  
 
 

มาตรการการเปิดเรียน On-Site                 สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ภายใต้
เง่ือนไข  ดังนี้ 

 
1. การเรียนการสอนรูปแบบ On-Site สามารถดำเนินการได้ เฉพาะนักเรียนท่ีได้รับวัคซนี 

ครบ 2 เข็ม รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์การรับวัคซีน  
2. ผู้ปกครองนักเรียนต้องให้ความยินยอมให้นักเรียนมาเรียนรูปแบบ On site ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของจำนวนนักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับวัคซีน สำหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอม  
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 

3. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแรพ่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

4. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 32) ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2564 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๓๗ 

5. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 34) ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 

6. ปฏิบัติตามคำส่ังจังหวัดตรัง เรื่อง การมาตรการป้องกันและควบคมการแพร่ระบาดของรคิดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง ท่ีเกี่ยวข้องทุกฉบับ 

7. มาตรการการฉีดวัคซีน 
7.1 ครู บุคลากรในสถานศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด- 19  ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 85% 
7.2 นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนโควิด-19 ได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 85% 

8. ครูและบุคลากรทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนเปิดเรียน On Site 1 วัน   
เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง และเดือนต่อๆ ไป เดือนละ 1 ครั้ง  

9. นักเรียนทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK (แบบน้ำลายหรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกับ
เด็กเล็ก) โดยบุคลากรทางการแพทย์ เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ 
10% ของนักเรียนท่ีเรียน On Site ทุกสัปดาห ์เดือนท่ี 2 ให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site กำหนด 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง และเดือนต่อๆไป ให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site  กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง  

 9. เกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

10. ให้ยื่นแผนบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรค ณ ท่ีว่าการอำเภอในพื้นท่ีโดยให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโรค (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในพืน้ท่ีจังหวัดตรัง ตรวจ
ประเมิน  รูปแบบการตรวจและแนวทางการประเมินให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.
อำเภอ) กำหนด 

11. เมื่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ประเมินแล้ว ผ่านการประเมิน ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรวบรวมรายช่ือ ข้อมูล และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง แล้ว
เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรังพิจารณาเห็นชอบ 

12. สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ท่ีได้รับความเห็นชอบให้มี 
การเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 
(ศปม.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงาต้นสังกัดในพื้นท่ีจังหวัดตรังตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนบริหาร
จัดการและมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 
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การเปิดเรียน On Site  
 

สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 - 3) 
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มาตรการการเปดิเรียน On Site  สถานศึกษาระดับปฐมวัย  
 
   

   การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาระดับปฐมวัย                    ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 
 

1. โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. นักเรียนระดับอนุบาลทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดย ATK (แบบน้ำลาย  

หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก) ในวันเปิดเรียน On Site  
4. มติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน 

ระดับช้ันอนุบาล ในรูปแบบ On-Site  
5. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อนุญาตให้นักเรียน 

เรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่อนญุาต ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 
 
 

หลักเกณฑ์การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 - 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คกก.สถานศึกษา 

เห็นชอบ 

ATK นักเรียน 
100% 

วัคซีนครู+บุคลากร 
≥ 85% 

ผู้ปกครองยินยอม 

≥ 50% 

ผ่าน TSC+ 

สถานศึกษา 
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สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ  On Site สถานศึกษาระดบัปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 )   

 

1. ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้า 
ระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 (Thai Stop Covid plus) จำนวน 44 ข้อ โดยผลการ
ประเมินต้องผ่าน 44 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียว จึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้  

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และจัดทำข้อมูลครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ครบ 2 เข็ม   

3. ประสานหน่วยงานทางการแพทย์ขอสนับสนุนบุคลากร ปฏิบัติหน้ท่ีตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19  
แก่นักเรียนช้ันอนุบาล 

4. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลทราบ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองหา 
เช้ือโควิด-19 ในวันเปิดเรียน On Site  

5. จัดทำข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608  และข้อมูลผู้ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
โควิด-19  

6. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site  ระดับอนุบาล 
7. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
ดังนี ้

6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)  กระทรวงสาธารณสุข 
• เว้นระยะห่าง Distancing 
• สวมหน้ากาก  Mask Wearing 
• ล้างมือ  Hand Washing 
• คัดกรองวัดไข้ Testing 
• ลดการแออัด Reducing 

10. ทำความสะอาด  Cleaning 
6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) กระทรวงสาธารณสุข 

• ดูแลตนเอง  Self-care 
• ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  Spoon 
• กินอาหารปรุงสุกใหม่  Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
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7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนการ 
• อนามัยและส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังอาการศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

8. สถานศึกษาจัดทำแผนการเผชิญเหตุ และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
9. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน  

รูปแบบ On Site ระดับอนุบาล และแผนเผชิญเหตุ   
10. จัดทำแบบสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลทุกคน ในประเด็นอนุญาตให้ 

นักเรียนไปเรียน On Site  
11. การเตรียมความพร้อมหองนอนเด็กเล็ก 

• ความสะอาดเครื่องนอน เปล่ียนผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผากันเป้ือนทุกวัน  
รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช ของเล่น ตู้เก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัสเส่ียง เป็นประจำทุกวัน 

• จัดใหมีพื้นท่ีสำรับการเรียนรูของเด็กรายบุคคล เช่น เรียนบนเส่ือ ใช้สัญลักษณแทน 
ขอบเขตรวมถึงการจัดท่ีนอนสำหรับเด็ก ตองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

• มีและใช้ ของใช้สวนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เชน ผากันเป้ือน ผ้าเช็ดหน้า  
ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ 

• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 
และภายในห้องอยา่งเพียงพอ  

• มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้ 
เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และ
ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

• จัดอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• อัตราส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพี่เล้ียงต่อเด็กเล็ก 1 : 5 - 8 ในการดูแลเด็ก 

ตลอดท้ังวัน  
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๔๒ 

 
สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 

สำรวจความเห็นผู้ปกครอง 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนเผชิญเหตุ  

มาตรการ (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม) 

แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 

ข้อมูลกลุ่ม 608 ในครอบครัว และบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 

 นักเรียนทุกคนต้องตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19  

ครูและบุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 85% 

สถานศึกษาประเมินความพร้อม TSC+ 

ความพร้อม 
อนุบาล 
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๔๓ 

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) 

 
1. สถานศึกษามีความพร้อมและประสงค์ขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
2. สถานศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาต ดังนี้ 

2.1 แผนจัดการเรียนการสอน  เช่น 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน 
 - ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ังของ 

สถานศึกษาระดับช้ันท่ีเปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู และบุคลากรท้ังหมด   
- ข้อมูลระดับช้ันท่ีขออนุญาตเปิดสอนรูปแบบ On Site จำนวนห้องเรียน  

จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสอนและครูพี่เล้ียง  
- ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรท้ังหมด ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608 และข้อมูลบุคคลท่ียังไม่ได้ 

รับวัคซีนโควิด-19 
2) ใบรับรองการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
3) สำเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีน เห็นชอบให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบ On Site ระดับอนุบาล   
4) ผลการสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ท่ีอนุญาตให้นักเรียน 

เรียนรูปแบบ On Site ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

   5) ใบอนุญาตของผู้ปกครองให้นักเรียนรับการตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19  
6) แผนการจัดการเรียน รูปแบบ On Site  ระดับอนุบาล   

- แผนผังท่ีนั่งในห้องเรียน 
- มาตรการการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
- มาตรการควบคุมการเดินทางของนักเรียนท่ีโดยสารรถประจำทาง  
- มาตรการควบคุมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
- มาตรการด้านสุขภาวะ อนามัย และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 แผนการเผชิญเหตุ 
      สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม  ในเรื่อง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ใน
พื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู ้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน 

สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ 

ตามมาตรการ  Sandbox : Safety Zone in School 
3. สถานศึกษาเสนอแผนจัดการเรียนการสอน และแผนการเผชิญเหตุ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
4. หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบเอกสาร ลงพื้นท่ีตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาเป็นเบ้ืองต้น  

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรการ และรวบรวมเอกสารส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ในท่ีต้ังของสถานศึกษานั้นๆ 

5. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอ และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการท่ี
กำหนด 

6. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

7. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลการประเมินของสถานศึกษาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อ 
นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  

8. หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอผลการประเมินของสถานศึกษาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดตรังเพื่อพิจารณาอนุญาต 

9. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังพิจารณาการขออนุญาตเปิดเรียนรูปแบบ On Site  
10. หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ให้สถานศึกษาในสังกัด 

ทราบ และรายงานผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบเพื่อรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 
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รายงานข้อมูล 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

▪TSC+ 
▪แผนจัดการเรียนการสอน   
▪ข้อมูลการฉีดวัคโควิด-19  
  (ครู-บุคลากรและนักเรียน) 
▪สำเนามติคณะกรรมการ      
  สถานศึกษา   
▪ผลสำรวจความเห็นของผู้ปกครอง    
  ชั้นอนุบาล  
▪แผนการเผชิญเหตุ 
ฯลฯ 

สถานศึกษา 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

หน่วยงานต้นสังกัด 

ศปก.อำเภอ 

คณะกรรมการโรคติดต่อ 

◆ตรวจสอบเอกสาร 
◆ประเมินเบื้องต้น 
◆เสนอแนะ ปรับแก้  
◆ส่ง ศปก.อำเภอ 

⚫ตรวจสอบเอกสาร 
⚫ประเมินร่วมกับต้นสังกัด 
⚫เสนอแนะ ปรับแก้  
⚫แจ้งต้นสังกัด 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

ศึกษาธิการ
จังหวัด 

⚫พิจารณาการขออนุญาต 

อนุญาต 
ไม่อนุญาต/ 

ปรับแก้ 
 

รายงาน 

หน่วยงานต้นสังกัด 
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๔๖ 

 

แนวปฏิบัติ วนัเปิดเรียนรูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 - 3) 

 
 

1. ครูและบุคลากรทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK  

• ก่อนเปิดเรียน On Site 1 วัน   
• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง  
• เดือนต่อๆ ไป ของการเรียน On Site ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง  
ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ัง 

ของจังหวัดตรังให้ปฏิบัติ   
2. วันเปิดเรียน On Site  

• วันแรก ผู้ปกครองส่งใบอนุญาตให้นักเรียนตรวจคัดกรองหาเช้ือเช้ือโควิด-19  

• วันแรก นักเรียนทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK (แบบน้ำลายหรือวิธี
อื่นท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก) โดยบุคลากรทางการแพทย์ 

• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ 10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site  ทุกสัปดาห์ 

• เดือนท่ี 2 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site  2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง  

• เดือนต่อๆไป ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ี
เรียน On Site  เดือนละ 1 ครั้ง  

ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ังของ 
จังหวัดตรังให้ปฏิบัติ 

3. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

4. ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อท่ีสถานศึกษา  ต้องสวมหน้าผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

5. ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าโรงเรียนโดยต้องผ่านการคัดกรองเบ้ืองต้น วัดอุณหภูมิ และ 
ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ท่ีประตูเข้าโรงเรียน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรองแล้ว รวมทั้ง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานท่ีสถานศึกษา 

6. ครูคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง เช่น ประวัติบุคคลในครอบครัวมีอาการ 
ป่วย ไข้ ไม่สบาย การกลับจากการเดินทางไปต่างจังหวัด ญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีญาติมาพักอาศัย
ช่ัวคราว หรือ อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

7. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    
หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมท่ีนอน เป็นต้น 
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8. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะหา่ง ท่ีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  

โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
9. ห้องเรียนจัดโต๊ะ-เก้าอี้ นั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ อาจจะมีฉากกั้น ด้วย  
10. นักเรียน  1 ห้องเรียน จำนวนประมาณ 20 - 25 คน  
11. จัดให้ทำกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเดียวกัน แบบ Small Bubble โดยอาจเป็นกิจกรรมใน 

ห้องเรียน หรือ กิจกรรมในสนาม กิจกรรมลานกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้องไม่มี
กลุ่มอื่นทำกิจกรรมในบริเวณเดียวกัน ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน   

• ต้องมีครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
12. การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล 

• จัดท่ีนอนของนักเรียน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร  
• การนอนไม่เอาศรีษะชนกนั  

13. เปล่ียนปลอกหมอน และ ผ้าปูท่ีนอน ทุกวัน 
14. จัดพื้นท่ี เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร  เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  

การนั่งเรียนในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น  
14. การรับประทานอาหารกลางวัน 

⚫ สถานศึกษาจัดอาหารแบบ เป็นชุด (Set Box) ให้แก่นักเรียน  
⚫ นักเรียน นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม 
⚫ นั่งรับประทานอาหารในห้องเรียน สลับรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

15. การใช้พื้นท่ีโรงอาหาร 
• เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหล่ือมเวลา  
• สลับกลุ่มรับประทานอาหาร เช่น เป็นห้องเรียน เป็นช้ันเรียน  
• นั่งโต๊ะเดียวกันให้เว้นระยะห่าง หรือมีฉากกั้น  หรอื นั่งหันหลังตามกัน  
• หากโรงเรียนอาหารมีพื้นท่ีกว้างมากพอปริมาณนกัเรียน ให้นั่งประจำท่ีโดยมี 

ช่ือนักเรียนติดไว้ที่โต๊ะ    
• หลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนท่ีจะ

ให้นักเรียนกลุ่มต่อไปมาใช้พื้นท่ี 
16. หากพบว่านักเรียนมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ไม่สบาย เหนื่อยหอบ 

• ให้รีบนำนักเรียนไปห้องพักคอย  เพื่อสอบอาการป่วย วัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK  
เพื่อคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ในเบ้ืองต้น  

                16.1 หากผลตรวจ ATK เป็น +  
• ให้แยกนักเรียนไปพักท่ีห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง  
• ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีทำ MOU เพื่อคัดกรองนักเรียนอีกครั้ง และส่งต่อไป

รักษา 
• แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ  
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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                 16.2 หากผลตรวจ ATK เป็น -  และเป็นกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงหรือสัมผัสกลุ่มผู้ติดเช้ือ  

(1) กรณีนักเรียนกักตัวที่โรงเรียน 
• ให้นำนักเรียนแยกไปยังห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน   
• มีครูพยาบาล เฝ้าระวังอาการและดูแลนักเรียนตลอดเวลา  
• มีอาหารบริการนักเรียนครบมื้อ  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจเป็น - ให้แจ้งผู้ปกครอง

นักเรียนทราบและมารับนักเรียนกลับบ้าน และให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงได้ออกจาก

ห้องพักหมดแล้ว 
(2) กรณีนักเรียนกักตัวที่บ้าน 

• ผู้ปกครองนำนักเรียนไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน  
• ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการและดูแลนักเรียน โดยแยกนักเรียนจากบุคคลอื่นๆใน

ครอบครัว อุปกรณ์ของใช้ทุกช้ินไม่ใช้ร่วมกัน  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจ ATK เป็น – ให้แจ้ง

โรงเรียนทราบและให้นักเรียนไปเรียนตามปกติ   และหากผลการตรวจ ATK เป็น + 
ให้แจ้งโรงพยาบาลทราบและรับนักเรียนไปรักษา และแจ้งโรงเรียนทราบด้วย 

• เมื่อนักเรียนรักษาหายเป็นปกติ ให้แจ้งโรงเรียนเพื่อนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ  
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงครบกำหนด

กักตัว 14 วัน 
17. หากนักเรียนติดเช้ือโควิด-19  

• ให้หยุดการเรียนการสอนในห้องนั้นๆได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน  
• นักเรียนร่วมห้องเรียน ครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียง รับการตรวจคัดกรองจาก

โรงพยาบาล  
• ให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเช้ือในห้องเรียน และบริเวณท่ีทำ

กิจกรรม 
18. การทำความสะอาด  

• ต้องทำความสะอาดห้องเรียนกอนเขาเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน  
• ใหเ้ปิดประตู หน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท  
• ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ฆ่าเช้ือพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน 

อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะ
อาหาร อุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน 
เป็นต้น  



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๔๙ 

 
19. การจัดการขยะ  

• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุง

ซ้อนอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปท้ิงถังขยะ  
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แนวปฏบิัต ิวันเปดิเรียนรปูแบบ On Site สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

(อนุบาล 1 - 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูและบุคลากรตรวจ ATK  
     100% 
 นักเรียน ATK  100% 
 วัดอุณหภูมิ และลา้งมือ 
 ติดสัญลักษณ์ 
 คัดกรองประวัตินักเรียน 
 สวมหนากากอนามัย100% 

 

กิจกรรม 

คัดกรอง 
 

กำหนด เคร่ืองหมายเว้นระยหา่ง 
กำหนดจุดเว้นระยะหา่ง  
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  
 

เว้นระยะห่าง 
 

 Small Bubble  
 หลีกเลี่ยงกิจกรรมสัมผัส 
 ไม่ใกล้ชิดกลุ่มอื่น 

 

 น่ังเรียน 
 นอน  
 รับประทานอาหาร 
 กิจกรรม 
  
 

นักเรียน 
 

 กอนเขาเรียน  
 ชวงพักเที่ยง  
 หลังเลิกเรียน  
 ทิ้งขยะทุกวัน 
 

การทำ 

ความสะอาด 
 

มีอาการไข้ เข้าห้องพักคอย 

ติดเชื้อโควิด-19 แยกเข้าห้องสัมผัสเสี่ยงสูง 

       แจ้งผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 

สถานศึกษา 

กักตัวที่โรงเรียน กักตัวที่บ้าน 
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การเปิดเรียน On Site  
 

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
(อนุบาล - ประถมศึกษา) 
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มาตรการการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
 

  
   การเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา     ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี ้

 
1. โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19  ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  

ครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จึงสามารถเปิดทำการสอน On Site ได้ทุกระดับ   
4. นักเรียนระดับอนุบาลทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดย ATK (แบบน้ำลาย  

หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก) ในวันเปิดเรียน On Site  
5. มติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน 

ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ On-Site  
6. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

อนุญาตให้นักเรียน เรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่อนุญาต ให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 
 
 

หลักเกณฑ์การเปิดเรียน On Site โรงเรยีนประถมศึกษา 
(อนุบาล-ประถมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.สถานศึกษา 

เห็นชอบ 

วัคซีนนักเรียน 
≥ 85% 

วัคซีนครู+บุคลากร 
≥ 85% 

ผู้ปกครองยินยอม 

≥ 50% 

ผ่าน TSC+ 

สถานศึกษา 
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๕๓ 

 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ  On Site สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา (อนุบาล-ประถมศึกษา)   

 

1. ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้า 
ระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 (Thai Stop Covid plus) จำนวน 44 ข้อ โดยผลการ
ประเมินต้องผ่าน 44 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียว จึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้  

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และจัดทำข้อมูลครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ครบ 2 เข็ม   

3. สนับสนุนให้นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และ 
จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม   

4. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลทราบ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองหา 
เช้ือโควิด-19 ในวันเปิดเรียน On Site  

5. จัดทำข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608  และข้อมูลผู้ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
โควิด-19  

6. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site  
• ระดับอนุบาล 
• ระดับประถมศึกษา 

7. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
ดังนี ้

6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)  กระทรวงสาธารณสุข 
• เว้นระยะห่าง Distancing 
• สวมหน้ากาก  Mask Wearing 
• ล้างมือ  Hand Washing 
• คัดกรองวัดไข้ Testing 
• ลดการแออัด Reducing 
• ทำความสะอาด  Cleaning 
6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) กระทรวงสาธารณสุข 
• ดูแลตนเอง  Self-care 
• ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  Spoon 
• กินอาหารปรุงสุกใหม่  Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
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๕๔ 

 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนการ 
• อนามัยและส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังอาการศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 
• สถานศึกษาจัดทำแผนการเผชิญเหตุ และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
• จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับอนุบาล  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับประถมศึกษา  
• เสนอแผนเผชิญเหตุ   

8. จัดทำแบบสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในระดับท่ีต้องการเปิดเรียนรูปแบบ  
On Site ในประเด็นอนุญาตให้นักเรียนไปเรียน On Site  

• ระดับอนุบาล  
• ระดับประถมศึกษา 

9. การเตรียมความพร้อมหองนอนเด็กเล็ก 
• ความสะอาดเครื่องนอน เปล่ียนผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผากันเป้ือนทุกวัน  

รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช ของเล่น ตูเก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัสเส่ียง เป็นประจำทุกวัน 
• จัดใหมีพื้นท่ีสำหรับการเรียนรูของเด็กรายบุคคล เชน เรียนบนเส่ือ ใชสัญลักษณ์แทน 

ขอบเขตรวมถึงการจัดท่ีนอนสำหรับเด็ก ตองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร  
• มีและใชของใชสวนตัว เนนไม่ใชของใชร่วมกัน เชน ผ้ากันเป้ือน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว  

แก้วน้ำ  
• จัดใหมีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

และภายในห้องอยา่งเพียงพอ  
• มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้ 

เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หนาต่าง ใหระบายอากาศ และ
ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

• จัดอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• อัตราสวนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพี่เล้ียงต่อเด็กเล็ก 1 : 5 - 8 ในการดูแลเด็ก 

ตลอดท้ังวัน  
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๕๕ 

 
สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 

สำรวจความเห็นผู้ปกครอง 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนเผชิญเหตุ  

มาตรการ (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม) 

แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 

ข้อมูลกลุ่ม 608 ในครอบครัว และบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 

นักเรียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 85% 

ครูและบุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 85% 

สถานศึกษาประเมินความพร้อม TSC+ 

ความพร้อม 
อนุบาล-ประถมศึกษา 
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๕๖ 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (อนุบาล - ประถมศึกษา) 

 
1. สถานศึกษามีความพร้อมและประสงค์ขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
2. สถานศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาต ดังนี้ 

2.1 แผนจัดการเรียนการสอน  เช่น 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน 
 - ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ังของ 

สถานศึกษาระดับช้ันท่ีเปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู และบุคลากรท้ังหมด   
- ข้อมูลระดับช้ันท่ีขออนุญาตเปิดสอนรูปแบบ On Site จำนวนห้องเรียน  

จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสอนและครูพี่เล้ียง  
- ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรท้ังหมด ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน และจำนวนนักเรียน 

ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608 และข้อมูลบุคคลท่ียังไม่ได้ 

รับวัคซีนโควิด-19 
2) ใบรับรองการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
3) สำเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีน เห็นชอบให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบ On Site ระดับอนุบาล และหรือ ประถมศึกษา 
4) ผลการสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล และหรือ ประถมศึกษา 

ท่ีอนุญาตให้นักเรียน ไปเรียนรูปแบบ On Site ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

5) แผนการจัดการเรียน รูปแบบ On Site  ระดับอนุบาล และหรือ ประถมศึกษา 
- แผนผังท่ีนั่งในห้องเรียน 
- มาตรการการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
- มาตรการควบคุมการเดินทางของนักเรียนท่ีโดยสารรถประจำทาง  
- มาตรการควบคุมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
- มาตรการด้านสุขภาวะ อนามัย และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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๕๗ 

 
2.2 แผนการเผชิญเหตุ 
      สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม  ในเรื่อง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ใน
พื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู ้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน  

สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ 

ตามมาตรการ  Sandbox : Safety Zone in School 
3. สถานศึกษาเสนอแผนจัดการเรียนการสอน และแผนการเผชิญเหตุ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
4. หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบเอกสาร ลงพื้นท่ีตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาเป็นเบ้ืองต้น  

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรการ และรวบรวมเอกสารส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ในท่ีต้ังของสถานศึกษานั้นๆ 

5. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอ และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการท่ี
กำหนด 

6. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

7. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลการประเมินของสถานศึกษาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อ 
นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  

8. หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอผลการประเมินของสถานศึกษาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดตรังเพื่อพิจารณาอนุญาต 

9. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง พิจารณาการขออนุญาตเปิดเรียนรูปแบบ On Site  
10. หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ให้สถานศึกษาในสังกัด 

ทราบ และรายงานผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบเพื่อรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 
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๕๘ 

รายงานข้อมูล 

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (อนุบาล - ประถมศึกษา) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

▪TSC+ 
▪แผนจัดการเรียนการสอน   
▪ข้อมูลการฉีดวัคโควิด-19  
  (ครู-บุคลากรและนักเรียน) 
▪สำเนามติคณะกรรมการ   
  สถานศึกษา   
▪ผลสำรวจความเห็นของผู้ปกครอง    
  ชั้นอนุบาล  
▪แผนการเผชิญเหตุ 
ฯลฯ 

สถานศึกษา 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

หน่วยงานต้นสังกัด 

ศปก.อำเภอ 

◆ตรวจสอบเอกสาร 
◆ประเมินเบื้องต้น 
◆เสนอแนะ ปรับแก้  
◆ส่ง ศปก.อำเภอ 

⚫ตรวจสอบเอกสาร 
⚫ประเมินร่วมกับต้นสังกัด 
⚫เสนอแนะ ปรับแก้  
⚫ส่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัด 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

ศึกษาธิการ
จังหวัด 

รายงาน 

คณะกรรมการโรคติดต่อ ⚫พิจารณาการขออนุญาต 

อนุญาต 
ไม่อนุญาต/ 

ปรับแก้ 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
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แนวปฏิบัติ วนัเปิดเรียนรูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
(อนุบาล – ประถมศึกษา) 

 
 

1. ครูและบุคลากรทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK  
 ก่อนเปิดเรียน On Site 1 วัน   
เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง  
เดือนต่อๆ ไป ของการเรียน On Site ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง  

ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ัง 
ของจังหวัดตรังใหป้ฏิบัติ   

2. วันเปิดเรียน On Site  
วันแรก ผู้ปกครองส่งใบอนุญาตให้นักเรียนระดับอนุบาล ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19  
วันแรก นักเรียนทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK (แบบน้ำลายหรือวิธีอื่นท่ี 

เหมาะสมกับเด็กเล็ก) โดยบุคลากรทางการแพทย์ 
เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ 10% ของนักเรียนท่ีเรียน  

On Site ทุกสัปดาห์ 
เดือนท่ี 2 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน  

On Site 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง  
เดือนต่อๆไป ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน  

On Site เดือนละ 1 ครั้ง  
ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ังของ 

จังหวัดตรังให้ปฏิบัติ 
3. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาตองสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   
4. ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อท่ีสถานศึกษา ต้องสวมหนากากผาหรือ 

หนากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   
5. ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าโรงเรียนโดยต้องผ่านการคัดกรองเบ้ืองต้น วัดณหภูมิ และ 

ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ท่ีประตูเข้าโรงเรียน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรองแล้ว รวมทั้ง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานท่ีสถานศึกษา 

6. ครูคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง เช่น ประวัติบุคคลในครอบครัวมีอาการ 
ป่วย ไข้ ไม่สบาย การกลับจากการเดินทางไปต่างจังหวัด ญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีญาติมาพักอาศัย
ช่ัวคราว หรือ อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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๖๐ 

 
7. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    

หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมท่ีนอน เป็นต้น 
8. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะหา่ง ท่ีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  

โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
9. ห้องเรียนจัดโต๊ะ-เก้าอี้ นั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ อาจจะฉากกั้น ด้วย  
10. นักเรียน  1 ห้องเรียน จำนวนประมาณ 20 - 25 คน  
11. จัดให้ทำกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเดียวกัน แบบ Small Bubble โดยอาจป็นกิจกรรมใน 

ห้องเรียน หรือ กิจกรรมในสนาม กิจกรรมลานกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้องไม่มี
กลุ่มอื่นทำกิจกรรมในบริเวณเดียวกัน ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน   

ระดับอนุบาลต้องมีครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ระดับประถมศึกษา มีครูประจำช้ันหรือครูเวร ดูแลอย่างใกล้ชิด 

12. การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล 
 จัดท่ีนอนของนักเรียน เวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร  
 การนอนไม่เอาศรีษะชนกัน  
 เปล่ียนปลอกหมอน และ ผ้าปูท่ีนอน ทุกวัน 

13. จัดพื้นท่ี เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร  เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  
การนั่งเรียนในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น  

14. การรับประทานอาหารกลางวัน 
⚫ สถานศึกษาจัดอาหารแบบ เป็นชุด (Set Box) ให้แก่นักเรียน  
⚫ นักเรียน นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม 
⚫ นั่งรับประทานอาหารในห้องเรียน สลับรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

15. การใช้พื้นท่ีโรงอาหาร 
    เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหล่ือมเวลา  
  สลับกลุ่มรับประทานอาหาร เช่น เป็นห้องเรียน เป็นช้ันเรียน  
  นั่งโต๊ะเดียวกันให้เว้นระยะห่าง หรือมีฉากกัน้  หรือ นั่งหันหลังตามกัน  

     หากโรงเรียนอาหารมีพื้นท่ีกว้างมากพอปรมิาณนักเรียน ให้นั่งประจำท่ีโดยมี 
ช่ือนักเรียนติดไว้ที่โต๊ะ    

      หลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนท่ีจะ       
         ให้นักเรียนกลุ่มต่อไปมาใช้พื้นท่ี 

           16. หากพบว่านักเรียนมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ไม่สบาย เหนื่อยหอบ 
• ให้รีบนำนักเรียนไปห้องพักคอย  เพื่อสอบอาการป่วย วัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK  

เพื่อคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ในเบ้ืองต้น  
                16.1 หากผลตรวจ ATK เป็น +  

• ให้แยกนักเรียนไปพักท่ีห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง  
• ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีทำ MOU เพื่อคัดกรองนักเรียนอีกครั้ง และส่งต่อไป

รักษา 
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๖๑ 

 
• แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ  
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

                16.2 หากผลตรวจ ATK เป็น -  และเป็นกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงหรือสัมผัสกลุ่มผู้ติดเช้ือ  
(1) กรณีนักเรียนกักตัวที่โรงเรียน 

• ให้นำนักเรียนแยกไปยังห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน   
• มีครูพยาบาล เฝ้าระวังอาการและดูแลนักเรียนตลอดเวลา  
• มีอาหารบริการนักเรียนครบมื้อ  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจเป็น - ให้แจ้งผู้ปกครอง

นักเรียนทราบและมารับนักเรียนกลับบ้าน และให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงได้ออกจาก

ห้องพักหมดแล้ว 
(2) กรณีนักเรียนกักตัวที่บ้าน 

• ผู้ปกครองนำนักเรียนไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน  
• ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการและดูแลนักเรียน โดยแยกนักเรียนจากบุคคลอื่นๆใน

ครอบครัว อุปกรณ์ของใช้ทุกช้ินไม่ใช้ร่วมกัน  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจ ATK เป็น – ให้แจ้ง

โรงเรียนทราบและให้นักเรียนไปเรียนตามปกติ   และหากผลการตรวจ ATK เป็น + 
ให้แจ้งโรงพยาบาลทราบและรับนักเรียนไปรักษา และแจ้งโรงเรียนทราบด้วย 

• เมื่อนักเรียนรักษาหายเป็นปกติ ให้แจ้งโรงเรียนเพื่อนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ  
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงครบกำหนด

กักตัว 14 วัน 
17. หากนักเรียนติดเช้ือโควิด-19  

• ให้หยุดการเรียนการสอนในห้องนั้นๆได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน  
• นักเรียนร่วมห้องเรียน ครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียง รับการตรวจคัดกรองจาก

โรงพยาบาล  
• ให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเช้ือในห้องเรียน และบริเวณท่ีทำ

กิจกรรม 
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18. การทำความสะอาด  
• ต้องทำความสะอาดห้องเรียนกอนเขาเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน  
• ใหเ้ปิดประตู หน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท  
• ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ฆ่าเช้ือพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน 

อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะ
อาหาร อุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน 
เป็นต้น  

19. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุง

ซ้อนอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปท้ิงถังขยะ  
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แนวปฏบิัต ิวันเปดิเรียนรปูแบบ On Site สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

(อนุบาล - ประถมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูและบุคลากรตรวจ ATK  
     100% 
 นักเรียน ATK  100% 
 วัดอุณหภูมิ และลา้งมือ 
 ติดสัญลักษณ์ 
 คัดกรองประวัตินักเรียน 
 สวมหนากากอนามัย100% 

 

กิจกรรม 

คัดกรอง 
 

กำหนด เคร่ืองหมายเว้นระยะหา่ง 
กำหนดจุดเว้นระยะหา่ง  
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  
 

เว้นระยะห่าง 
 

 Small Bubble  
 หลีกเลี่ยงกิจกรรมสัมผัส 
 ไม่ใกล้ชิดกลุ่มอื่น 

 

 น่ังเรียน 
 นอน  
 รับประทานอาหาร 
 กิจกรรม 
  
 

นักเรียน 
 

มีอาการไข้ เข้าห้องพักคอย 

สถานศึกษา 

 กอนเขาเรียน  
 ชวงพักเที่ยง  
 หลังเลิกเรียน  
 ทิ้งขยะทุกวัน 
 

การทำ 

ความสะอาด 
 

ติดเชื้อโควิด-19 แยกเข้าห้องสัมผัสเสี่ยงสูง 

       แจ้งผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 

กักตัวที่โรงเรียน กักตัวที่บ้าน 
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การเปิดเรียน On Site  
 

สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
(อนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) 
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มาตรการการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
(อนุบาล - ประถมศึกษา - มธัยมศึกษา) 

 
  

    การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา     
 
                ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 

 
1. โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19   

3.1 ระดับประถมศึกษา ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
3.2 ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
3.3  รวมนักเรียนท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ท้ังหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   

จึงสามารถเปิดการสอนได้ทุกระดับ   
4. วันเปิดเรียน นักเรียนทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด- 19 โดยวิธี ATK ท่ีเหมาะกับ

นักเรียนโดยบุคลากรทางการแพทย์ 
5. มติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ On-Site ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
6. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 อนุญาตให้นักเรียน เรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่อนญุาต  
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 
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หลักเกณฑ์การเปิดเรยีน On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
(อนุบาล – ประถมศึกษา - มธัยมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คกก.สถานศึกษา 

เห็นชอบ 

วัคซีนนักเรียน มัธยมศึกษา 
≥ 85% 

วัคซีนครู+บุคลากร 
≥ 85% 

ผู้ปกครองยินยอม 

≥ 50% 

ผ่าน TSC+ 

สถานศึกษา 

ขยายโอกาส 

วัคซีนนักเรียนรวม 
≥ 85% 

วัคซีนนักเรียน ประถม 
≥ 85% 

แผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนเผชิญเหตุ 

วัคซีนโควิด-19 
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สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ  On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 

(อนุบาล - ประถมศึกษา - มธัยมศึกษา) 
 
 

1. ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้า 
ระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 (Thai Stop Covid plus) จำนวน 44 ข้อ โดยผลการ
ประเมินต้องผ่าน 44 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียว จึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้  

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และจัดทำข้อมูลครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ครบ 2 เข็ม   

3. สนับสนุนให้นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และ 
จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม   

4. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ วันเปิดเรียนวันแรกทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด-19  
5. ประสานหน่วยงานทางการแพทย์ขอสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19  
6. จัดทำข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608  และข้อมูลผู้ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

โควิด-19  
7. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site  

• ระดับอนุบาล 
• ระดับประถมศึกษา 
• ระดับมัธยมศึกษา 

8. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
ดังนี ้

6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)  กระทรวงสาธารณสุข 
• เว้นระยะห่าง Distancing 
• สวมหน้ากาก  Mask Wearing 
• ล้างมือ  Hand Washing 
• คัดกรองวัดไข้ Testing 
• ลดการแออัด Reducing 
• ทำความสะอาด  Cleaning 
6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) กระทรวงสาธารณสุข 
• ดูแลตนเอง  Self-care 
• ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  Spoon 
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• กินอาหารปรุงสุกใหม่  Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนการ 
• อนามัยและส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังอาการศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 
• สถานศึกษาจัดทำแผนการเผชิญเหตุ และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
• จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับอนุบาล  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับประถมศึกษา  
• เสนอแผนเผชิญเหตุ   

9. สถานศึกษาจัดทำแผนการเผชิญเหตุ และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
10. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  

• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับอนุบาล  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับประถมศึกษา  
• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับมัธยมศึกษา  
• เสนอแผนเผชิญเหตุ   

11. จัดทำแบบสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในระดับท่ีต้องการเปิดเรียนรูปแบบ  
On Site ในประเด็นอนุญาตให้นักเรียนไปเรียน On Site  

• ระดับอนุบาล  
• ระดับประถมศึกษา 
• ระดับมัธยมศึกษา 

12. การเตรียมความพร้อมหองนอนเด็กเล็ก 
• ความสะอาดเครื่องนอน เปล่ียนผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผากันเป้ือนทุกวัน  

รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช ของเล่น ตูเก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัสเส่ียง เป็นประจำทุกวัน 
• จัดใหมีพื้นท่ีสำหรับการเรียนรูของเด็กรายบุคคล เชน เรียนบนเส่ือ ใช้สัญลักษณแทน 

ขอบเขตรวมถึงการจัดท่ีนอนสำหรับเด็ก ต้องเว้นระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
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• มีของใชสวนตัว เชน ผากันเปือ้น ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกว้น้ำ 
• จัดใหมีเจลแอลกอฮอล์ใชทำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

และภายในหองอยา่งเพียงพอ  
• มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้ต่าง กรณีใช 

เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หนาต่าง ใหระบายอากาศ 
และตองทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

• จัดอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• อัตราสวนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพี่เล้ียงตอเด็กเล็ก 1 : 5 - 8 ในการดูแลเด็ก 

ตลอดท้ังวัน  
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สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 

(อนุบาล - ประถมศึกษา - มธัยมศึกษา) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 สำรวจความเห็นผู้ปกครอง 

 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 แผนเผชญิเหตุ 

 มาตรการ (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม) 

 แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 

ข้อมูลกลุ่ม 608 ในครอบครัว และบุคคลที่ยังไม่ไดฉี้ดวัคซีนโควิด-19 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 85% 

 ครูและบุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 85% 

 สถานศึกษาประเมินความพร้อม TSC+ 

ความพร้อมเปดิเรียน On Site 

โรงเรียนระดับขยาย 
โอกาสทางการศึกษา 
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ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
 

1. สถานศึกษามีความพร้อมและประสงค์ขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
2. สถานศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาต ดังนี้ 

2.1 แผนจัดการเรียนการสอน  เช่น 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน 
         - ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ังของ 

สถานศึกษาระดับช้ันท่ีเปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู และบุคลากรท้ังหมด   
- ข้อมูลระดับช้ันท่ีขออนุญาตเปิดสอนรูปแบบ On Site จำนวนห้องเรียน  

จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสอนและครูพี่เล้ียง  
- ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรท้ังหมด ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน และจำนวนนักเรียน 

ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608 และข้อมูลบุคคลท่ียังไม่ได้ 

รับวัคซีนโควิด-19 
2) ใบรับรองการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
3) สำเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีน เห็นชอบให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบ On Site ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
4) ผลการสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ท่ีอนุญาตให้นักเรียน ไปเรียนรูปแบบ On Site ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

5) แผนการจัดการเรียน รูปแบบ On Site  ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
- แผนผังท่ีนั่งในห้องเรียน 
- มาตรการการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
- มาตรการควบคุมการเดินทางของนักเรียนท่ีโดยสารรถประจำทาง  
- มาตรการควบคุมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
- มาตรการด้านสุขภาวะ อนามัย และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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      2.2 แผนการเผชิญเหตุ 
      สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม  ในเรื่อง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ใน
พื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู ้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน  

สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ 

ตามมาตรการ  Sandbox : Safety Zone in School 
3. สถานศึกษาเสนอแผนจัดการเรียนการสอน และแผนการเผชิญเหตุ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
4. หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบเอกสาร ลงพื้นท่ีตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาเป็นเบ้ืองต้น  

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรการ และรวบรวมเอกสารส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ในท่ีต้ังของสถานศึกษานั้นๆ 

5. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอ และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการท่ี
กำหนด 

6. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

7. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลการประเมินของสถานศึกษาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อ 
นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  

8. หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอผลการประเมินของสถานศึกษาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดตรังเพื่อพิจารณาอนุญาต 

9. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง พิจารณาการขออนุญาตเปิดเรียนรูปแบบ On Site  
10. หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ให้สถานศึกษาในสังกัด 

ทราบ และรายงานผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบเพื่อรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 
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รายงานข้อมูล 

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

▪TSC+ 
▪แผนจัดการเรียนการสอน   
▪ข้อมูลการฉีดวัคโควิด-19  
  (ครู-บุคลากรและนักเรียน) 
▪สำเนามติคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา   
▪ผลสำรวจความเห็นของผู้ปกครอง    
  ชั้นอนุบาล  
▪แผนการเผชิญเหตุ 
ฯลฯ 

สถานศึกษา 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

หน่วยงานต้นสังกัด 

ศปก.อำเภอ 

◆ตรวจสอบเอกสาร 
◆ประเมินเบื้องต้น 
◆เสนอแนะ ปรับแก้  
◆ส่ง ศปก.อำเภอ 

⚫ตรวจสอบเอกสาร 
⚫ประเมินร่วมกับต้นสังกัด 
⚫เสนอแนะ ปรับแก้  
⚫ส่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัด 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

ศึกษาธิการ
จังหวัด 

รายงาน 

คณะกรรมการโรคติดต่อ ⚫พิจารณาการขออนุญาต 

อนุญาต 
ไม่อนุญาต/ 

ปรับแก้ 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
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แนวปฏิบัติ วันเปิดเรียนรูปแบบ On Site  
สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) 

 
1. ครูและบุคลากรทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK  

• ก่อนเปิดเรียน On Site 1 วัน   
• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง  
• เดือนต่อๆ ไป ของการเรียน On Site ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง  

ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ัง 
ของจังหวัดตรังให้ปฏิบัติ   

2. วันเปิดเรียน On Site  
• วันแรก ผู้ปกครองส่งใบอนุญาตให้นักเรียนระดับอนุบาล ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19  

• วันแรก นักเรียนทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK (แบบน้ำลายหรือวิธีอื่นท่ี
เหมาะสมกับเด็กเล็ก) โดยบุคลากรทางการแพทย์ 

• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ 10% ของนักเรียนท่ีเรียน On Site  
ทุกสัปดาห์ 

• เดือนท่ี 2 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน On Site  
2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง  

• เดือนต่อๆไป ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน On 
Site  เดือนละ 1 ครั้ง  

ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ังของจังหวัดตรัง
ให้ปฏิบัติ 

3. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

4. ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อท่ีสถานศึกษา ต้องสวมหนากากผาหรือ 
หนากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

5. ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าโรงเรียนโดยต้องผ่านการคัดกรองเบ้ืองต้น วัดอุณหภูมิ และ 
ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ท่ีประตูเข้าโรงเรียน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรองแล้ว รวมทั้ง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานท่ีสถานศึกษา 

6. ครูคัดกรองนักเรียนทุกคน 
• ระดับอนุบาลและประถม โดยสอบถามจากผู้ปกครอง 
• ระดับมัธยมศึกษา สอบถามนักเรียนรายบุคคล 
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• ประเด็นซักประวัติ เช่น บุคคลในครอบครัวมีอาการ ป่วย ไข้ ไม่สบาย การกลับจากการ

เดินทางไปต่างจังหวัด ญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีญาติมาพักอาศัยช่ัวคราว หรือ อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

7. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    
หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมท่ีนอน เป็นต้น 

8. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะหา่ง ท่ีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  
โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 

9. ห้องเรียนจัดโต๊ะ-เก้าอี้ นั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ อาจจะมีฉากกั้น ด้วย  
10. นักเรียน  1 ห้องเรียน จำนวนประมาณ 20 - 25 คน  
11. จัดให้ทำกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเดียวกัน แบบ Small Bubble โดยอาจเป็นกิจกรรมใน 

ห้องเรียน หรือ กิจกรรมในสนาม กิจกรรมลานกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้องไม่มี
กลุ่มอื่นทำกิจกรรมในบริเวณเดียวกัน ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน   

• ระดับอนุบาลต้องมีครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
• ระดับประถมศึกษา มีครูประจำช้ันหรือครูเวร ดูแลอย่างใกล้ชิด 
• ระดับมัธยมศึกษา กำชับนักเรียนให้พึงระวังและตระหนัก โดยมีครูคอยกำกับอย่างใกล้ชิด 
12. การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล 
• จัดท่ีนอนของนักเรียนอนุบาล เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร  
• การนอนไม่เอาศรีษะชนกนั  
• เปล่ียนปลอกหมอน และ ผ้าปูท่ีนอน ทุกวัน 
13. จัดพื้นท่ี เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร  เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  

การนั่งเรียนในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น  
14. การรับประทานอาหารกลางวัน 
⚫สถานศึกษาจัดอาหารแบบ เป็นชุด (Set Box) ให้แก่นักเรียน  
⚫ นักเรียน นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม 
⚫ นั่งรับประทานอาหารในห้องเรียน สลับรับประทานอาหารในโรงอาหาร 
15. การใช้พื้นท่ีโรงอาหาร 
• เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหล่ือมเวลา  
• สลับกลุ่มรับประทานอาหาร เช่น เป็นห้องเรียน เป็นช้ันเรียน  
• นั่งโต๊ะเดียวกันให้เว้นระยะห่าง หรือมีฉากกั้น  หรอื นั่งหันหลังตามกัน  
• หากโรงเรียนอาหารมีพื้นท่ีกว้างมากพอปริมาณนกัเรียน ให้นั่งประจำท่ีโดยมี 

ช่ือนักเรียนติดไว้ที่โต๊ะ    
• หลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนท่ีจะให้

นักเรียนกลุ่มต่อไปมาใช้พื้นท่ี 
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           16. หากพบว่านักเรียนมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ไม่สบาย เหนื่อยหอบ 

• ให้รีบนำนักเรียนไปห้องพักคอย  เพื่อสอบอาการป่วย วัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK  
เพื่อคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ในเบ้ืองต้น  

                16.1 หากผลตรวจ ATK เป็น +  
• ให้แยกนักเรียนไปพักท่ีห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง  
• ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีทำ MOU เพื่อคัดกรองนักเรียนอีกครั้ง และส่งต่อไป

รักษา 
• แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ  
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

                16.2 หากผลตรวจ ATK เป็น -  และเป็นกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงหรือสัมผัสกลุ่มผู้ติดเช้ือ  
(3) กรณีนักเรียนกักตัวที่โรงเรียน 

• ให้นำนักเรียนแยกไปยังห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน   
• มีครูพยาบาล เฝ้าระวังอาการและดูแลนักเรียนตลอดเวลา  
• มีอาหารบริการนักเรียนครบมื้อ  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจเป็น - ให้แจ้งผู้ปกครอง

นักเรียนทราบและมารับนักเรียนกลับบ้าน และให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงได้ออกจาก

ห้องพักหมดแล้ว 
(4) กรณีนักเรียนกักตัวที่บ้าน 

• ผู้ปกครองนำนักเรียนไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน  
• ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการและดูแลนักเรียน โดยแยกนักเรียนจากบุคคลอื่นๆใน

ครอบครัว อุปกรณ์ของใช้ทุกช้ินไม่ใช้ร่วมกัน  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจ ATK เป็น – ให้แจ้ง

โรงเรียนทราบและให้นักเรียนไปเรียนตามปกติ   และหากผลการตรวจ ATK เป็น + 
ให้แจ้งโรงพยาบาลทราบและรับนักเรียนไปรักษา และแจ้งโรงเรียนทราบด้วย 

• เมื่อนักเรียนรักษาหายเป็นปกติ ให้แจ้งโรงเรียนเพื่อนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ  
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงครบกำหนด

กักตัว 14 วัน 
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20. หากนักเรียนติดเช้ือโควิด-19  

• ให้หยุดการเรียนการสอนในห้องนั้นๆได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน  
• นักเรียนร่วมห้องเรียน ครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียง รับการตรวจคัดกรองจาก

โรงพยาบาล  
• ให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเช้ือในห้องเรียน และบริเวณท่ีทำ

กิจกรรม 
21. การทำความสะอาด  
• ต้องทำความสะอาดห้องเรียนกอนเขาเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน  
• ใหเ้ปิดประตู หน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท  
• ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ฆ่าเช้ือพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน 

อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะ
อาหาร อุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน 
เป็นต้น  

22. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุง

ซ้อนอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปท้ิงถังขยะ  
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แนวปฏิบัติ วันเปิดเรียนรูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
(อนบุาล - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูและบุคลากรตรวจ ATK 

100 % 

 นักเรียน ATK 100% 
 วัดอุณหภูมิ และลา้งมือ 
 ติดสัญลักษณ์ 
 คัดกรองประวัตินักเรียน 
 สวมหนากากอนามัย100% 

 

กิจกรรม 

คัดกรอง 
 

กำหนด เคร่ืองหมาย 
จุดเว้นระยะห่าง  
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  
 

เว้นระยะห่าง 
 

 Small Bubble  
 หลีกเลี่ยงกิจกรรมสัมผัส 
 ไม่ใกล้ชิดกลุ่มอื่น 

 

 น่ังเรียน 
 นอน  
 รับประทานอาหาร 
 กิจกรรม 
  
 มีอาการไข้ เข้าห้องพักคอย 

สถานศึกษา 

นักเรียน 
 

 กอนเขาเรียน  
 ชวงพักเที่ยง  
 หลังเลิกเรียน  
 ทิ้งขยะทุกวัน 
 

การทำ 

ความสะอาด 
 

ติดเชื้อโควิด-19 แยกเข้าห้องสัมผัสเสี่ยงสูง 

       แจ้งผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 

กักตัวที่โรงเรียน กักตัวที่บ้าน 
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การเปิดเรียน On Site  
 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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มาตรการการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 
  

    การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา           ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี ้
   

1. โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19  ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  
4. มติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ On-Site ระดับมัธยมศึกษา 
5. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อนุญาตให้นักเรียน  

เรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่อนญุาต ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 
 
 

หลักเกณฑ์การเปิดเรยีน On Site สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คกก.สถานศึกษา 

เห็นชอบ 

วัคซีนครู+บุคลากร 
≥ 85% 

ผู้ปกครองยินยอม 

≥ 50% 

ผ่าน TSC+ 

สถานศึกษา 

วัคซีนนักเรียนมัธยม 
≥ 85% 
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๘๑ 

 
สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ  On Site  สถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
 
 

1. ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้า 
ระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 (Thai Stop Covid plus) จำนวน 44 ข้อ โดยผลการ
ประเมินต้องผ่าน 44 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียว จึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้  

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และจัดทำข้อมูลครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ครบ 2 เข็ม   

3. สนับสนุนให้นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน และ 
จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม   

4. จัดทำข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608  และข้อมูลผู้ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
โควิด-19  

5. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ระดับมัธยมศึกษา 
6. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
ดังนี ้

6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)  กระทรวงสาธารณสุข 
• เว้นระยะห่าง Distancing 
• สวมหน้ากาก  Mask Wearing 
• ล้างมือ  Hand Washing 
• คัดกรองวัดไข้ Testing 
• ลดการแออัด Reducing 
• ทำความสะอาด  Cleaning 

6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) กระทรวงสาธารณสุข 
• ดูแลตนเอง  Self-care 
• ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  Spoon 
• กินอาหารปรุงสุกใหม่  Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 

7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 

 



 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง      

 

๘๒ 

 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนการ 
• อนามัยและส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังอาการศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
•  มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

7. สถานศึกษาจัดทำแผนการเผชิญเหตุ และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
8. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  

• เสนอแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ระดับมัธยมศึกษา  
• เสนอแผนเผชิญเหตุ   

9. จัดทำแบบสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ในประเด็นอนุญาตให้ 
นักเรียนไปเรียน On Site  

 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 

เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 
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๘๓ 

 
 
สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  สำรวจความเห็นผู้ปกครอง 

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  แผนเผชญิเหตุ 

   มาตรการ (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม) 

   แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 

  ข้อมูลกลุ่ม 608 ในครอบครัว และบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และรวมทุกชั้น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
แล้ว ไม่น้อยกวา่ 85% 

   ครูและบุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกวา่ 85% 

   สถานศึกษาประเมินความพรอ้ม TSC+ 

ความพร้อมเปดิเรียน 
On Site 
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๘๔ 

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจดัการเรยีนการสอน 
รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

 
1. สถานศึกษามีความพร้อมและประสงค์ขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
2. สถานศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาต ดังนี้ 

2.1 แผนจัดการเรียนการสอน  เช่น 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน 
         - ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ังของ 

สถานศึกษาระดับช้ันท่ีเปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู และบุคลากรท้ังหมด   
- ข้อมลูระดับช้ันท่ีขออนุญาตเปิดสอนรูปแบบ On Site จำนวนห้องเรียน  

จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสอนและครูพี่เล้ียง  
- ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรท้ังหมด ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน และจำนวนนักเรียน 

ท่ีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
- ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 608 และข้อมูลบุคคลท่ียังไม่ได้ 

รับวัคซีนโควิด-19 
2) ใบรับรองการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
3) สำเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีน เห็นชอบให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบ On Site ระดับมัธยมศึกษา 
4) ผลการสำรวจความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีอนุญาตให้นักเรียน  

เรียนรูปแบบ On Site ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

5) แผนการจัดการเรียน รูปแบบ On Site  ระดับมัธยมศึกษา 
- แผนผังท่ีนั่งในห้องเรียน 
- มาตรการการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
- มาตรการควบคุมการเดินทางของนักเรียนท่ีโดยสารรถประจำทาง  
- มาตรการควบคุมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
- มาตรการด้านสุขภาวะ อนามัย และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

      2.2 แผนการเผชิญเหตุ 
      สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม  ในเรื่อง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ แพทย์ใน
พื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู ้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน  
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๘๕ 

สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ 

ตามมาตรการ  Sandbox : Safety Zone in School 
 
 

3. สถานศึกษาเสนอแผนจัดการเรียนการสอน และแผนการเผชิญเหตุ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
4. หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบเอกสาร ลงพื้นท่ีตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาเป็นเบ้ืองต้น  

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรการ และรวบรวมเอกสารส่งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ในท่ีต้ังของสถานศึกษานั้นๆ 

5. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอ และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการท่ี
กำหนด 

6. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

7. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลการประเมินของสถานศึกษาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
เพื่อนำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  

8. หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอผลการประเมินของสถานศึกษาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดตรังเพื่อพิจารณาอนุญาต 

9. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังพิจารณาการขออนุญาตเปิดเรียนรูปแบบ On Site  
10. หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ให้สถานศึกษาในสังกัด 

ทราบ และรายงานผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบเพื่อรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 
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๘๖ 

รายงานข้อมูล 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ On Site สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

▪TSC+ 
▪แผนจัดการเรียนการสอน   
▪ข้อมูลการฉีดวัคโควิด-19  
  (ครู-บุคลากรและนักเรียน) 
▪สำเนามติคณะกรรมการ       
  สถานศึกษา   
▪ผลสำรวจความเห็นของผู้ปกครอง    
  ชั้นมัธยมศึกษา  
▪แผนการเผชิญเหตุ 
ฯลฯ 

สถานศึกษา 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

หน่วยงานต้นสังกัด 

ศปก.อำเภอ 

◆ตรวจสอบเอกสาร 
◆ประเมินเบื้องต้น 
◆เสนอแนะ ปรับแก้  
◆ส่ง ศปก.อำเภอ 

⚫ตรวจสอบเอกสาร 
⚫ประเมินร่วมกับต้นสังกัด 
⚫เสนอแนะ ปรับแก้  
⚫ส่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัด 

เสนอแนะ 
ปรับแก้ 

 

ศึกษาธิการ
จังหวัด 

รายงาน 

คณะกรรมการโรคติดต่อ ⚫พิจารณาการขออนุญาต 

อนุญาต 
ไม่อนุญาต/ 

ปรับแก้ 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 
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แนวปฏบิัต ิวันเปดิเรียนรปูแบบ On Site สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 
 

1. ครูและบุคลากรทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK  

• ก่อนเปิดเรียน On Site 1 วัน   
• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site ตรวจ 2 สัปดาห์/ครั้ง  
• เดือนต่อๆ ไป ของการเรียน On Site ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง  
ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ัง 

ของจังหวัดตรังให้ปฏิบัติ   
2. วันเปิดเรียน On Site  

• วันแรก นักเรียนทุกคน ตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ด้วย ATK (แบบน้ำลายหรือวิธี
อื่นท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก) โดยบุคลากรทางการแพทย์ 

• เดือนท่ี 1 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ 10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site  ทุกสัปดาห์ 

• เดือนท่ี 2 ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ีเรียน 
On Site  2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง  

• เดือนต่อๆไป ของการเปิดเรียน On Site กำหนดให้สุ่มตรวจ  10% ของนักเรียนท่ี
เรียน On Site  เดือนละ 1 ครั้ง  

ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคล่ีคลาย หรือมีคำส่ังของ 
จังหวัดตรังให้ปฏิบัติ 

3. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

4. ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อท่ีสถานศึกษา ต้องสวมหนากากผาหรือ 
หนากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา   

5. ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าโรงเรียนโดยต้องผ่านการคัดกรองเบ้ืองต้น วัดอุณหภูมิ และ 
ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ท่ีประตูเข้าโรงเรียน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรองแล้ว รวมทั้ง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานท่ีสถานศึกษา 

6. ครูคัดกรองนักเรียนทุกคน 
• สอบถามนักเรียนรายบุคคล 
• ประเด็นซักประวัติ เช่น บุคคลในครอบครัวมีอาการ ป่วย ไข้ ไม่สบาย การกลับจาก

การเดินทางไปต่างจังหวัด ญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีญาติมาพักอาศัยช่ัวคราว 
หรือ อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

7. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    
หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมท่ีนอน เป็นต้น 

8. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะหา่ง ท่ีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  
โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
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9. ห้องเรียนจัดโต๊ะ-เก้าอี้ นั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ อาจจะมีฉากกั้น ด้วย  
10. นักเรียน  1 ห้องเรียน จำนวนประมาณ 20 - 25 คน  
11. จัดให้ทำกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเดียวกัน แบบ Small Bubble โดยอาจเป็นกิจกรรมใน 

ห้องเรียน หรือ กิจกรรมในสนาม กิจกรรมลานกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้องไม่มี
กลุ่มอื่นทำกิจกรรมในบริเวณเดียวกัน ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน  กำชับนักเรียนให้พึง
ระวังและตระหนัก โดยมีครูคอยกำกับอย่างใกล้ชิด 

12. จัดพื้นท่ี เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร  เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  
การนั่งเรียนในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น  

13. การรับประทานอาหารกลางวัน 
⚫ สถานศึกษาจัดอาหารแบบ เป็นชุด (Set Box) ให้แก่นักเรียน  
⚫ นักเรียน นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม 
⚫ นั่งรับประทานอาหารในห้องเรียน สลับรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

14. การใช้พื้นท่ีโรงอาหาร 
• เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหล่ือมเวลา  
• สลับกลุ่มรับประทานอาหาร เช่น สลับห้องเรียน สลับช้ันเรียน  
• นั่งโต๊ะเดียวกันให้เว้นระยะห่าง หรือมีฉากกั้น  หรอื นั่งหันหลังตามกัน  
• หากโรงเรียนอาหารมีพื้นท่ีกว้างมากพอปริมาณนกัเรียน ให้นั่งประจำท่ีโดยมี 

ช่ือนักเรียนติดไว้ที่โต๊ะ    
• หลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนท่ีจะ

ให้นักเรียนกลุ่มต่อไปมาใช้พื้นท่ี 
           16. หากพบว่านักเรียนมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ไม่สบาย เหนื่อยหอบ 

• ให้รีบนำนักเรียนไปห้องพักคอย  เพื่อสอบอาการป่วย วัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK  
เพื่อคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 ในเบ้ืองต้น  

                16.1 หากผลตรวจ ATK เป็น +  
• ให้แยกนักเรียนไปพักท่ีห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง  
• ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีทำ MOU เพื่อคัดกรองนักเรียนอีกครั้ง และส่งต่อไป

รักษา 
• แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ  
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

                16.2 หากผลตรวจ ATK เป็น -  และเป็นกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงหรือสัมผัสกลุ่มผู้ติดเช้ือ  
(5) กรณีนักเรียนกักตัวที่โรงเรียน 

• ให้นำนักเรียนแยกไปยังห้องพักกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง เพื่อกักตัว 14 วัน   
• มีครูพยาบาล เฝ้าระวังอาการและดูแลนักเรียนตลอดเวลา  
• มีอาหารบริการนักเรียนครบมื้อ  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
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• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจเป็น - ให้แจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบและมารับนักเรียนกลับบ้าน และให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 

• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงได้ออกจาก
ห้องพักหมดแล้ว 
(6) กรณีนักเรียนกักตัวที่บ้าน 

• ผู้ปกครองนำนักเรียนไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน  
• ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการและดูแลนักเรียน โดยแยกนักเรียนจากบุคคลอื่นๆใน

ครอบครัว อุปกรณ์ของใช้ทุกช้ินไม่ใช้ร่วมกัน  
• บันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน เช้า - บ่าย และอาการอื่นๆ 
• กรณีนักเรียนมีไข้สูง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองและนำนักเรียนไปรักษา 
• เมื่อครบ 14 วัน ให้ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2  หากผลการตรวจ ATK เป็น – ให้แจ้ง

โรงเรียนทราบและให้นักเรียนไปเรียนตามปกติ   และหากผลการตรวจ ATK เป็น + 
ให้แจ้งโรงพยาบาลทราบและรับนักเรียนไปรักษา และแจ้งโรงเรียนทราบด้วย 

• เมื่อนักเรียนรักษาหายเป็นปกติ ให้แจ้งโรงเรียนเพื่อนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ  
• ทำความสะอาด ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเช้ือโรค เมื่อนักเรียนกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงครบกำหนด

กักตัว 14 วัน 
      17. หากนักเรียนติดเช้ือโควิด-19  

• ให้หยุดการเรียนการสอนในห้องนั้นๆได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน  
• นักเรียนร่วมห้องเรียน ครูประจำช้ันและครูพี่เล้ียง รับการตรวจคัดกรองจาก

โรงพยาบาล  
• ให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเช้ือในห้องเรียน และบริเวณท่ีทำ

กิจกรรม 
18. การทำความสะอาด  

• ต้องทำความสะอาดห้องเรียนกอนเขาเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน  
• ใหเ้ปิดประตู หน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท  
• ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ฆ่าเช้ือพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน 

อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะ
อาหาร อุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน 
เป็นต้น  

19. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุง

ซ้อนอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปท้ิงถังขยะ  
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แนวปฏบิัต ิ วันเปิดเรยีนรูปแบบ On Site สถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครู บุคลากร ตรวจ ATK ก่อน 1 วัน 100 % 
 นักเรียน ตรวจ ATK วันเปิดเรียน 100% 
 วัดอุณหภูมิ และลา้งมือ และติดสัญลักษณ์ 
 คัดกรองประวัตินักเรียน 
 สวมหนากากอนามัย100% 
 อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  
 
 

กิจกรรม 

คัดกรอง 
 

สัญลักษณ์ 

สญัลักษณ์เว้นระยะห่าง  
จุดแสดงพืน้ที่อาคาร บริเวณ อื่นๆ 

เว้นระยะห่าง 
 

 Small Bubble  
 หลีกเลี่ยงกิจกรรมสัมผัส 
 ไม่ใกล้ชิดกลุ่มอื่น 

 

 น่ังเรียน     
 รับประทานอาหาร 
 กิจกรรมต่างๆ 
 
  
 

สังเกตุอาการนักเรียน 
 

 กอนเขาเรียน  ชวงพักเที่ยง  
 หลังเลิกเรียน  ทิ้งขยะทุกวัน 
 

การทำความสะอาด 
 

มีอาการไข้ เข้าห้องพักคอย 

ติดเชื้อโควิด-19  เข้าห้องพัก 

กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 

สถานศึกษา 

รายงานผู้เก่ียวข้อง 

แจ้งผู้ปกครอง 
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มาตรการสถานศึกษา 
ประเภทพักนอน  
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มาตรการการจดัการเรยีนการสอนสถานศึกษาประเภทพักนอน 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 32)  ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับคำส่ังของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อให้สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ประเภทพักนอน ถือปฏิบัติ
ดังนี ้
 
 มาตรการ Sandbox : Safety zone in School  สำหรับโรงเรยีนหรือ
สถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน 
 

1. ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษา  
ประเภทพักนอน หรือ โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 

(๑) หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
(๒) พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(๓) พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 
(๔) สถานท่ีพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ 

2. ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย  
โดยโรงเรียนท่ีประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox : Safety zone in School ต้องจัด 

ให้มีการประชุมหารือร่วมกันชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน และมีมติ
ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety zone in School 
ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอผ่านด้นสังกัดในพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการประเมิน 
ความพร้อม ดังนี้ 

3.1 โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
10. ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
11. รายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID  

3.2 ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน  (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแล 
รักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK  
เป็นบวก รวมถึงมี แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด  
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3.3 ต้องจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน  

ดังนี ้
 1) Screening Zone 

- จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ี เหมาะสม  
จัดจุดรับส่ง ส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ี ปฏิบัติงานเฉพาะ 
บุคลากรท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้  

   ๒) Quarantine Zone  
   - จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ  

สำหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรท่ียังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble  
    ๓) Safety Zone 
     - จัดเป็นพื้นท่ีปลอดเช้ือ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร  

ท่ีปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย  
4) ต้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมิน ความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 

บูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกบักระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อนและระหว่าง 
ดำเนินการ  

3.2 นักเรียน ครู และบุคลากร 
      1) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ร้อยละ ๘5 เป็นต้นไป  
      2) นักเรียน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ร้อยละ ๘5 เป็นต้นไป  
      3) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้า    

Quarantine Zone  
       4) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้  

ครบกำหนด ๑๔ วัน ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวน
วัน กักตัวลงตามความ เหมาะสม ๗-๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเล่ียง
การทำ กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน  

4. การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้  
4.1 สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ  On Site  หรือ On Line หรือแบบ  

ผสมผสาน (Hybrid) 
(๑) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตาม 

เกณฑ์จำแนกตามเขต พื้นท่ีการแพร่ระบาด  
(๒) ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

เพื่อเฝ้าระวังตาม เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด  
(๓) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการ

หลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)  
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4.2 ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  

(1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการ  
ติดตามการ ประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง  

(2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม  
ข้ามกลุ่มกัน และ จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๔ คน หรือ จัดให้เว้น
ระยะห่าง ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.5 เมตร  

4.3 จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเซ่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก แหล่ง
อาหาร การ ปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูก สุขลักษณะ
และต้อง มีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค หน้าท่ี ๓ ฉบับวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔  

4.4 จัดการด้าน อนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการ 
ป้องกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความ สะอาด คุณภาพ
น้ำ อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ  

4.5 จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุ 
สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 
หรือ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด  

4.6 ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route)  
อย่าง เข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง  

ท้ังนี้ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการ 
ตามรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School  ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง พิจารณา   
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แนวปฏิบัติของผู้เก่ียวข้อง 
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แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
 
 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในรูปแบบ On Site  สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามาตรการต่างๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตรัง กำหนดไว้ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง ได้ประมวลมาตรการที ่เกี ่ยวข้องแลละปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดตรังเพื่ อให้
สถานศึกษาไปทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังมีผู้เกี่ยวข้องท่ีจำเป็นจะต้องรู้บทบาทของตนเองในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จึงได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
  แนวปฏบิัติสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 
 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีสงสัยติดเช้ือ 

หรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด   
3. จัดต้ังคณะทำงานดำเนินการควบคุมดุแล และป้องกันการแพร่บาดของโรคโควิด - 19  

ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบท
บบาทหน้าท่ี 

4. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะท่ีมีการระบาดของ                                                                           
โรคติดเช้ือ (Emergency operation for infectious disease outbreaks) 

5. ส่ือสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด - 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ 
และการจัดการเรียการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านช่องทางส่ือ
ท่ีเหมาะสม และติดตามข้อมูลขาวสารท่ีเกี่ยวข้องกับโรคโควิด - 19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

6. ส่ือสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma)  
กรณีอาจพบบุคากรในสถานศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือโควิด - 19 

7. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าในสถานศึกษา (Point of entry)  
ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นท่ีแยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือสงสัย 

8. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม 
ตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัด
ให้มีการเรียนการสอนทางไกล ส่ือออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social Media  โดยการติดตามเป็น
รายวัน หรือสัปดาห์ 

9. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครอง อยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน 
สถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิด
สถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  

10. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิท่ีควรได้รับ  
กรณีพบอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือกักตัว 
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11. ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแพร ่

ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
12. มีการจัดหางบปราณสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับนักเรียน  

ครู บุคลากร ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
13. มีการจัดสรรบุคลากรในการดูแลนักเรียน และการจัดส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

 
  แนวปฏบิัติสาํหรับคร ู ผูดูแลนักเรียน 
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำ                                     
การป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้   ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก  
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน  ไม่รู้รส  ใหห้ยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณี มีคนในครอบครัว ป่วย
ด้วยโรคโควิด -19 หรือ กลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ใช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้ท่ี
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด                                               

3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง 
เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

4.ส่ือสารความรู้  คําแนะนํา หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเส่ียงจาก 
การแพร่กระจายโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง  การสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย  คำแนะนําการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทําความสะอาด หลีกเล่ียง
การทํากิจกรรมร่วมกันจํานวนมากเพื่อลดความแออัด 

4. ทําความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ ร่วมกัน ท่ีเป็นจุดสัมผัสเส่ียง 
ทุกครั้งหลังใช้งาน  

5. ควบคุมดูแลการจัดท่ีนั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน  (เวนระยะหาง 1.5 เมตร)  
ท่ีนั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างบคุคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หรือเหล่ือมเวลาพัก                          
กินอาหารกลางวัน และ กํากับใหน้ักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้าอนามัยตลอดเวลา และลางมือ 
บ่อยๆ 

6. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่ม 
เส่ียงต่อการติดโรคโควิด-19 และรายงานต่อผู้บริหาร 

7. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิส้ัน เด็กท่ีมีความวิตก                          
กังวลสูง อาจมี พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูส่งต่อปรึกษาครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาเพื่อ ดูแล
ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตใหสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติตอไป 

8. วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนท่ีไมร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครูกําหนด  
ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “ การสร้างพฤติกรรท่ีพึงประสงค์” หรือ “ลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์”  
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9. ครูส่ือสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติท่ีเกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ                                                                
ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนํากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืน
และเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย รวมกับการฝึกทักษะชีวิตท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(Resilience) ใหก้ับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์  สังคม และความคิด เป็นต้น 
 
 
 
   แนวปฏิบตัิสําหรบัพยาบาลในสถานศึกษา 
 

1. ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ท้ังนักเรียน ครู  
บุคลากร และผู้มาติดตอโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ 
ระบบทางเดิน หายใจ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส 
โดยติดสัญลักษณ์สติกเกอร์ แสดงใหเห็นชัดเจนว่าผ่านการคัดกรองแล้ว 
➢ กรณีพบนักเรียน หรือ ผู้มีอาการไข้อุณหภูมิร่างกาย ต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ

ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  จัดให้อยู่ในพื้นท่ีแยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับ 
และพาไปพบแพทย์ ให้หยุดพักท่ีบ้านจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ  

➢ หากพบว่าติดเช้ือโควิด -19 ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อประเมินสถานการณ์ และดำเนินการ
สอบสวนโรค  

2. บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
3. จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น  เจลแอลกอฮอลวางไว้บริเวณทางเข้า 

สบูล้่างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
 
 
 
   แนวปฏิบตัิสําหรบันักเรียน 
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพรระบาดโรคโควิด-19 พื้นท่ีเส่ียง  คำแนะนำการ 
ป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพรกระจายของโรคโควิด -19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยองตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก  
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน  ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครอง ใหพาไปพบแพทย ์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วย                             
โรคโควิด-19 หรือกลับบ้านจากพื้นท่ีเส่ียงและอยูในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี                                                      
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกันกับของผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน  
ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า หน้ากกากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดหรือเก็บหเรียบร้อยทุกครั้งหลัง
ใช้งาน  
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 ๔.  กรณีนักเรียนด่ืมน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น 
 ๕.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ข้ันตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้
ส้วม หลีกเล่ียงใช้มือสัมผัสกับใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยท่ีดี หลังเล่นกับเพื่อน 
เมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
 ๖.  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน 
ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 
 ๗.  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่โรงเรียน 
 ๘.  หลีกเล่ียงการไปในท่ีท่ีแออัด หรือแหล่งชุมชนท่ีเส่ียงต่อการติดโรคโควิด - 19 
 ๙.  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ และ
ผักผลไม้ ๕ สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง 
(Box set) กินท่ีโรงเรียนแทน รวมถึงการออกกำลังกายอย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่าง
เพียงพอ ประมาณ ๙ – ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน 
 ๑๐. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน ส่ือออนไลน์ อาหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดท่ีบ้าน 
 ๑๑. หลีกเล่ียงการล้อเลียนความผิดปกติ หรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะ
ก่อให้เกิดความกลัว มากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด – 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่
นักเรียน 
 

 

 บทบาทหน้าท่ีของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 

 

 สำหรับนักเรียนท่ีมีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนักเรียนด้วยกัน หรือดูแล
รุ่นน้องด้วย เช่น สภานักเรียน เด็กไทยทำได้ อย.น้อย ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 

๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำการป้องกัน
ตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

๒.  ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนท่ีมาเรียน ในตอนเช้า ทางเข้า โดย
มีครูดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เน้นการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๓.  ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนท่ีมาเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
หากพบนักเรียนไมไ่ด้สวม ให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองให้ 

๔.  เฝ้าระวังสังเกตอาการของเพื่อนักเรียน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบแจ้งครูทันที 
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๑๐๐ 

๕.  จัดกิจกรรมส่ือสารให้ความรู้คำแนะนำการป้องกัน และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของ
โรคโควิด-๑๙ แก่เพื่อนนักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การทำหน้ากากผ้า การสวมหน้ากาก การ
ถอดหน้ากากผ้ากรณีเก็บไว้ใช้ต่อ การทำความสะอาดหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดป้าย
แนะนำต่างๆ 

๖.  ตรวจอุปกรณ์ของใช่ส่วนตัวของเพื่อนนักเรียนและรุ่นน้อง ให้พร้อมใช้งาน เน้นไม่ใช้ร่วมกับ
ผู้อื่น เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือของตนเอง 

๗.  จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนรวม และบริเวณจัดสัมผัสเส่ียงทุกวัน เช่น ลูกบิด
ประตู กลอนประตู ราวบันได สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ 

๘.  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารใช้จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำของตนเอง การเว้นระยะห่าง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัติเป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
   แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 
 

๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำการ
ป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19  จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 

๒.  สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ท่ีบ้าน
จนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด - 19 หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง อยู่ในช่วงกัก
ตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓.  จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างพอเพียงในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น 
หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว 

๔.  จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้
ส้วม หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยท่ีดี หลังเล่นกับเพื่อน 
และเมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 

๕.  ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด กิน
อาหารครบ ๕ หมู่ และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการ
ซื้อจากร้านค้า (กรณีท่ีไม่ได้กินอาหารเช้าจากท่ีบ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกายอย่างน้อย 
๖๐ นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ ประมาณ ๙ – ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน 

๖.  หลีกเล่ียงการพาบุตรหลานไปนสถานท่ีเส่ียงต่อการติดโรคโควิด - 19  สถานท่ีแออัดท่ีมีการ
รวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ๗ ข้ันตอน 
ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ วินาที (ให้นักเรียนร้องเพลงแฮปป้ีเบร์ดเดย์ ๒ ครั้ง พร้อมกับล้างมือ) หรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ 

๗.  กรณีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ
ดูแล จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 
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๑๐๑ 

 
 
   แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 

 
 
๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พื้นท่ีเส่ียง 

คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 จากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 

๒.  สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่
ท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด - 19 หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง อยู่
ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน-หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร 
หลังสัมผัสส่ิงสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
และหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
 ๔.  ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน ถุงมือ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง 
 ๕.  ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ท่ีคีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง 
ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร 
 ๖.  จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และผักผลไม้ ๕ สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุก
ใหม่ให้นักเรียนกินภายใน ๒ ช่ัวโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือดแล้วนำมาเสิร์ฟใหม่ 
กรณีท่ีไม่สามารถจัดเหล่ือมเวลาสำหรับเด็กในมื้อกลางวันให้เตรียมอาหารกล่องแทน และรับประทานท่ีโต๊ะ
เรียน 
 ๗.  จัดเตรียมกระดาษสำหรับส่ังรายการอาหาร หรือช่องทางส่ือสารอื่นๆ เพื่อลดการพูดคุย
และสัมผัส 
 ๘.  ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเป้ือน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง 

๙.  การเก็บขยะ ควรใช้ท่ีจับปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และนำไป
รวบรวมไว้ที่พักขยะ 

๑๐. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อยๆ และเมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำ สระผม 
เปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
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๑๐๒ 

 
 
    แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกับทางโรงเรยีน 
 
 ให้มีการคัดกรองบุคคลท่ีมาในสถานศึกษา โดยยึดหลัก DMHTT (Distancing เว้นระยะห่าง 
, Mask wearing สวมหน้ากาก , Hand wearing ล้างมือ , Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ , Thai chana 
สแกนแอป ไทยชนะ) โดยพยาบาล ครู หรือ รปภ.โรงเรียน 
 
 
 
   แนวปฏิบัติสำหรับคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน 
 
 ๑.  คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคนท่ีใช้บริการ 
 ๒.  คนขับรถรับ-ส่ง และนักเรียนทุกคนท่ีใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ี
เดินทาง 

๓.  จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล และน้ำยาฆ่าเช้ือโรคประจำรถ 
๔.  ทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่าง

และประตู เพื่อระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ 
๕.  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดท่ีนั่งบนรถโดยทำสัญลักษณ์จุดตำแหน่งท่ีนั่งชัดเจน 
๖.  ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการ

สืบสวนโรคของแพทย์หากพบผู้ติดเช้ือ 
๗.  ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง 
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๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๑๐๔ 
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๑๐๕ 
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๑๐๖ 
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๑๐๗ 
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๑๐๘ 
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๑๐๙ 
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๑๑๐ 
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๑๑๑ 

แบบ 1 
 

แบบสรุปผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ของสถานศึกษา จังหวัดตรัง 

****************** 
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา……………………………………………..สังกัด..................................................................................... 
สถานที่ต้ัง เลขที่..................ถนน............................................หมู่ที่................ตำบล............... ......................................... 
อำเภอ............................................. จังหวัดตรัง  หมายเลขโทรศัพท์.............................................. ................................ 
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน.................คน   นักเรียน  จำนวน .......................คน  รวมทั้งสิ้น............................คน 

 
ลำดับ 

 
มาตรการ 

การดำเนินการ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
กำลัง

ดำเนินการ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

๑. การประเมินความพร้อมผ่านระบบ  
Thai Stop Covid plus (TSC+) ผ่านเกณฑ์ ๔๔ ข้อ 

    

๒. การจัดทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Smail Bubble     
๓. การจัดระบบให้มีบริการอาหารตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารและโภชนาการ 
    

๔. การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     

๔.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร     
๔.๒ การทำความสะอาด     
๔.๓ คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค     
๔.๔ การกำจัดขยะ     

๕. การจัดการป้องกันและควบคุมโรค     
 ๕.๑ การจัดสถานที่แยกกักตัว (School Isolation)     
 ๕.๒ แผนเผชิญเหตุและการซักซ้อม     

๖. การควบคุมดูแลการเดินทางเข้าออก     
 ๖.๑ การรับ-ส่งนักเรียนจากบ้าน (Seal Route)     
 ๖.๒ การจัดระบบคัดกรองการเข้าออก     

๗. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

    

 ๗.๑ ระบบประเมิน Thai Save Thai (TST)     
 ๗.๒ การสุ่มคัดกรอง ชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์     
 ๗.๓ ประวัติการรับ Vaccine ๒ doses  

      ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
    

 
สรุปความเห็นเบื้องต้น........................................................................................................ ............................................. 
 

(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน 
        (..........................................)           (..........................................) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน 
        (..........................................)           (..........................................) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน 
        (..........................................)           (..........................................) 
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๑๑๒ 

แบบ 2 
 

 
 
 
 

ครู นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน) (ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน)
       (.....................................................)        (.....................................................)

(ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน) (ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน)
       (.....................................................)        (.....................................................)

(ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน) (ลงช่ือ).......................................................(ผู้ประเมิน)
       (.....................................................)        (.....................................................)

สรุปผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ของสถานศึกษา จังหวัดตรัง
สังกัด.....................................................................................

ลําดับ โรงเรียน/สถานศึกษา หมายเหตุ
จัดให้มี School Pass(TSC+) 

 ๔๔ ข้อ
Smail 
Bubble

สุขาภิบาล
อาหาร

อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

School 
Isolation 
แผนเผชิญ

รับ-ส่ง นร.
 (Seal 
Route)

Vaccine (%)
TST ATK
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๑๑๓ 
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๑๑๔ 

 
คณะผู้จัดทำ 
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