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คำนำ 
 

          ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ในคราวประชุม ครั ้งที ่ ๑๑/๒๕๖๕   
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง  ๑) อนุมัติให้สถานศึกษาใน 
จังหวัดตรังทุกระดับและทุกประเภท ทั ้งในระบบและนอกระบบ สามารถ เปิดเรียนรูปแบบ On Site  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ ๑๐๐% โดยให้อยู่ภายใต้รูปแบบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ  ๒) เห็นชอบ
รูปแบบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน On Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศกึษา
ในจังหวัดตรัง และ ๓) เห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง โดยให้
สถานศึกษาในจังหวัดตรังถือปฏิบัติภายใต้รูปแบบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพบริบท และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยและการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน /นักศึกษา ครู/อาจารย์/บุคลากร และผู้ปกครอง    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธค์ู่มือแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน 
On Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง 
ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป        
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ 1 
สารบัญ 2 
ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการ 3 
           การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 4 
           การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 8 
           การจดัทำแผนการเผชิญเหต ุ 17 
ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ 
           ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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           รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
           โคโรนา 2019 (Covid-19) 

25 

           คลังความรู้ (Knowledge Bank) ที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบ 
           เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Learning Platform) 

31 

           แอปพลิเคชัน (Applications) สนบัสนุนการเรียนการสอนทางไกล 35 
ส่วนที่ 3 การจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในจังหวดัตรัง 39 
           รูปแบบและข้อกำหนดการจัดการเรียนการสอน On Site ในจังหวัดตรัง  ๔๐ 
           ข้อกำหนดและแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site ระดับก่อนประถมศึกษา 44 
           ข้อกำหนดและแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site ระดับก่อนประถมศึกษา -      
           ประถมศึกษา  

5๑ 

           ข้อกำหนดและแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site ระดับก่อนประถมศึกษา –  
           ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 

๕๘ 

           ข้อกำหนดและแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site ระดับมัธยมศกึษา ๖๕ 
           ข้อกำหนดและแนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site ระดับ ปวช. – ปริญญา ๗๒ 
           แนวการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ๗๙ 
           มาตรการสำหรับสถานศึกษาประเภทพักนอน ๘๔ 
           แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ๘๘ 
ภาคผนวก ๙๕ 
           แบบประเมิน TSC+ ๙๖ 
           แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน   1๐๑ 
           แบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพ ๑๐๔ 
เอกสารอ้างอิง ๑๐๕ 
คณะผู้จัดทำ 1๐๖ 
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ส่วนที่ 1 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
 

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

 
  ๑. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 

 
    กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองใน

ระบบThai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ เพื ่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเร ียน  
ลิงก์ระบบ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school แบบประเมินตนเองดังกล่าว 
ประกอบด้วย ๖ มิติ 20 ข้อ สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมินทั้ง 20 ข้อ  
 
กรอบการประเมิน Thai Stop Covid Plus 
 
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
     1. มีการจดัเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน ที่นั่งใน โรงอาหาร ที่นั่งพัก 
จุดยืนรับ-ส่งสิง่ของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดง ระยะห่างอย่างชัดเจน หรือไม ่
     2. มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา หรอืไม่ 
     3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความ สะอาดมือ อย่างเพียงพอ
และใช้งานได้สะดวก หรือไม ่
     4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามา ติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา หรือไม ่
     5. มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และหลีกเลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ที่มคีน
จำนวนมากหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่มกีารแพร่ระบาดของ โรค หรอืไม ่
     6. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง คอมพวิเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอน และพ้ืนผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู 
โต๊ะ เก้าอี ้ทุกวัน หรือไม ่
     7. มีมาตรการส่งเสริมใหก้ินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน กนิอาหารด้วยการใช้ช้อน ส่วนตัวทุกครั้ง งดการกิน
อาหารร่วมกัน และจัดให้บรกิารอาหารตามหลัก สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ หรือไม่ 
     8. มีการจดัระบบให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนตามที่
รัฐกำหนดด้วย app หรือลงทะเบียนบันทึกการ เข้า-ออกอย่างชัดเจน หรือไม่ 
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     9. มีการจดัการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ใน สถานศึกษา ได้แก่  
การระบายอากาศภายในอาคาร คุณภาพน้ำบริโภค อุปโภค การทำความสะอาด และการจัดการขยะ 
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักการที่ถูกต้อง หรือไม่ 
     10. มีมาตรการส่งเสริมให้ให้นักเรียน ครู และบุคลากร รู้จัก หมั่นสังเกต อาการเสี่ยงจากโรควิด 19 
เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกลิ่น  
ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย และประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำ ผ่าน Thai save Thai 
(TST) หรือแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงอื่นตามที่ กำหนด หรือไม ่
     11. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 5-11 ปี อายุ 12-17 ป ีนักศึกษา ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ตาม แนวทางที่รัฐกำหนด หรือไม ่
     12. มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยง หรือจัดให้มีสถานที ่
แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ตามบริบท อย่างเหมาะสม หรือไม่ 
 

 
มิติที่ 2 การเรียนรู ้
     13. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 
สอดคล้องตามช่วงวัยของผู้เรียน หรือไม ่
     14. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อ สุขอนามัยปลอดภัยจาก 

โรคCOVID-19 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค โควิดขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดจนแนะนำ
นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้หรือไม่ 
 
 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเดก็ด้อยโอกาส 
     15. มีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค 
COVID-19 สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง หรือไม ่
 

 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
     16. มีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือใน ชุมชน และมีการซักซอ้ม 
หรือไม ่

     17. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตน อย่างเหมาะสม เพื่อลดการ
รังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) ต่อผู้ติดเช้ือCOVID-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม ่
 

 
มิติที่ 5 นโยบาย 
     18. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์เน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วน บุคคล 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม และมกีารสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา ให ้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่าง ทั่วถึง หรือไม่ 
     19. มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไป-กลับสถานศกึษา (Seal Route) อย่างปลอดภัย 
เช่น รถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคคล รถโดยสาร ประจำทาง รถยนต์สาธารณะ หรือไม่ 
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๖ 

 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
     20. มีการจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกสำหรับ การดำเนินการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ในสถานศึกษา หรือไม ่
 

 
๒. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
 

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

 
๒.๑ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทพักนอน 
 
มีหลักเกณฑท์ีต่้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นทีโ่ดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษา

ประเภทพักนอนหรือโรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 
    ๑.๑ หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
    ๑.๒ พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
    ๑.๓ พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ สถานที่พักครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไป 

ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนที่

ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาค
การศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคตดิต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้อง
เตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี ้

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

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

รักษาเบ้ืองต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรอืผลตรวจ ATK เป็น
บวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตแุละมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ทีดู่แลอย่างใกล้ชิด 
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๗ 

 
๓) ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรยีน 

ดังนี้ 
(๑) Screening Zone จัดพื้นทีห่รือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening  

Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไมใ่ห้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่
ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ 

(๒) Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ 
สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble 

(๒) Safety Zone จัดเป็นพืน้ที่ปลอดเชื้อปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และ 
บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย 

(๔) ต้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 

     ๓.๒ นักเรยีน ครู และบคุลากร ต้องปฏิบัติ 
๑) คร ูและบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป 

ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง)และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดง
เข้ม) 

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

๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกกัตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด  
๑๔วัน ก่อนเขา้สู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลง
ตามความเหมาะสม ๗-๑๐ วนั) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำ
กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 

๔. องค์ประกอบดา้นการดำเนนิการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง 
ดำเนินการ ดังนี ้

๔.๑ โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ  
Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 

๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ ์
จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 

๔.๓ ให้มีการสุม่ตรวจ ATK นกัเรียน ครู และบุคลากรที่เกีย่วข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝ้า 
ระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 

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

๔.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรบัสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม 

การประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
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๘ 

 
๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม 

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

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจกแหล่งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถกูสุขลักษณะและต้องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค เป็นต้น 

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 
การป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด 
คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจดัการขยะ 

๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหต ุ
สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรอืบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด๑๙ 
หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

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

มีหลักเกณฑท์ีต่้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นทีโ่ดยรอบอาคารของโรงเรียน  หรือ 

สถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ที่มคีวามพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๑.๑ พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
๑.๒ พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที ่

ปฏิบัติงานทีป่ลอดภัย และมพีื้นที่ที่เป็น 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
ภาคการศึกษาก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที ่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏบิัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อง
เตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี ้

    ๓.๑ โรงเรยีน หรือสถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 

ผ่าน MOE Covid 
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๙ 

 
๒) ต้องจัดให้มีสถานทีแ่ยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแล 

รักษาเบ้ืองต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรอืผลตรวจ ATK  
เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชญิเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนทีท่ี่ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓) ต้องควบคมุดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการ 
เข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 

๔) ต้องจัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม 
จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจำแนกนกัเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน 

๕) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่าง
ดำเนินการ 

     ๓.๒ นักเรยีน ครู และบคุลากร ต้องปฏิบัติ 
๑) คร ูและบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วน 

นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นทีค่วบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สี
แดงเข้ม) 

๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นทีค่วบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และ 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม)ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียน
ของสถานศึกษา 

๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเลีย่งการทำกิจกรรมข้ามกลุม่กนั โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 

๔. องค์ประกอบด้านการดำเนนิการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง 
ดำเนินการดังนี้ 

    ๔.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 
(Hybrid) 

    ๔.๒ นักเรยีน ครู และบคุลากรที่อยู่ในพื้นที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST)  อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 

    ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือเฝ้าระวัง
ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 

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

   ๔.๕ นักเรียน ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวขอ้งกับสถานศึกษา เขียนบันทกึ Timeline กจิกรรม 
ประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานทีต่่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 

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

ประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
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๑๐ 

 
๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุม่กัน  

และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง
นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม 
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารการ
ปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสขุลักษณะและต้องม ี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค เป็นต้น 

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ 
ป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

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

๖) ควบคุมดแูลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดย 
หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-
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 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุม
สูงสุด(พืน้ที่สีแดง) และพื้นทีค่วบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 

     ๔.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พืน้ที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ 
เข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยูร่อบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการ
ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 
 
 

   2.3 มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School สำหรบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น 
 

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

๑. ประเภทพักนอนและไป-กลับ 
๒. ขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษา ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่
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๑๑ 

 
๓. ระดับการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
๔. สถานศึกษาที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับ 

การฉีดวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วน 
๕. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ลักษณะอ่ืน ๆ ต้องดำเนินการ ดังนี ้

๑) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่กระทรวง 
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้ง ๔ องค์ประกอบ 

๒) กรณีโรงเรยีนหรือสถานศกึษาเป็นประเภทพักนอนและไป-กลับ ต้องนำมาตรการ 
Sandbox : Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหว่างประเภทพักนอน และประเภทไป 
- กลับ อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ โรงเรียน หรือ สถานศึกษาทุกประเภท ทุกลักษณะ ที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดย 
ดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อ 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ (ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด) 
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดย
ต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมิน
ความพร้อมสู่การปฏิบัติ และด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ครบถ้วน 
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๑๒ 
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๑๓ 
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๑๔ 
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๑๕ 
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๑๗ 

 
การจัดทำแผนการเผชิญเหต ุ

 
 

แผนการเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉนิ และมกีาร 
ซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผูต้ิดเชื้อ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สถานศกึษาต้องมีความพร้อม 
ในเรื่องสถานที ่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการ
แพทย์ในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School รายละเอียด ดังนี้ 
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ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔). คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ      
       ปลอดภัยไร้โควิด๑๙ ในสถานศึกษา.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
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๑๙ 

มาตรการ Bubble & Seal 
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แนวปฏิบัติการจัดบริการอาหารสำหรับนักเรียน 
 

 
 
 

 
 

ที่มา : แนวทางการจัดทำ Isolation School  และแผนเผชิญเหตุ  (ดร.มุทริกา จินากลุ ศูนย์อนามันที่ 12  
        ยะลา) 
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ส่วนที่ 2 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ที่กำหนดไว้นี้ สถานศึกษาควรพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณารูปแบบให้มี
ความเหมาะสม ตามความต้องการของสถานศึกษา และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถที่จะกำหนดแนวทางการการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้
นี้ หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ
บุคลากรเป็นสำคัญ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑. รปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (Onsite) 
    วิธีการนี้สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองผ่าน 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 ที่
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเรียนการ
สอนอื่นๆ มาผสมผสาน(Hybrid) ใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
(On Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชัน (Online) หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อม 
และความต้องการของสถานศึกษา หรือครูผู้สอน ดังน้ี 
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๒๖ 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ในแบบชั้นเรียน (Onsite) 

รูปแบบเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ 
เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรอืใช้แหล่ง 
เรียนรูท้ี่มีอยู่ ซึง่มีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ 
จัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจดัให้

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 สลับกันไปทุกสัปดาห์ในวันที่นักเรียน
อยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON Air และ Online ตามบริบท
ความพร้อมของนักเรียน 

 

 
 
 
 

รูปแบบที่ ๒ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 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) มาเรียนในวันคี่ สลับกันไป ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดย
การเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON Air และ ONLINE ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
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๒๗ 

 
รูปแบบที่ ๓ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 
รูปแบบนี้ เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญพ่ิเศษ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก 

มีพื้นที่ห้องเรียนจำกัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนต้อง
สำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ให้สลับกันมาเรียน 
สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สาม กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอน
ทางไกล สัปดาห์ที่สองและสปัดาห์ที่สี่ กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บา้นด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียน
ที่โรงเรียนสลับกันไปนักเรียนสามารถเรียนรูโ้ดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง On Air และ Online ตาม
บริบทความพร้อมของนักเรียน 

 

     
 
 

    
 
 

รูปแบบที่ ๔ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให ้

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. ในวันที่นักเรียน
อยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง On Air และ Online ตามความ
เหมาะสมและความพร้อมของนักเรียน 
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๒๘ 

 
รูปแบบที่ ๕ การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
รูปแบบนี้ เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก 

มีพื้นที่ห้องเรียนจำกัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ สถานศึกษาต้อง
สำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ให้สลับกันมาเรียน 
วันจันทร์ กลุม่ A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บา้นด้วยการเรียนการสอนทางไกล วันอังคาร กลุ่ม A 
เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรยีนที่โรงเรียนสลับกันไป นักเรยีนเรียนรู้โดยการ
เรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON AIR และ ONLINE ตามความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียน 

 
 

รูปแบบที่ ๖ รปูแบบอื่น ๆ 
นอกจากรูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ ๕ ดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการ 

เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของสถานศึกษา โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ของนักเรียนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และคณะกรรมการติดต าม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามลำดับ 
 
๒. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๒.๑ รูปแบบการเรยีนผ่านโทรทัศน์ (On Air) 
       วิธีการนี้ เป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้หรือไม่สามารถจัดการเรียน 

การสอนให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมกันได้ทุกคน เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อวิดิทัศน์การจัดการ 
เรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยดำเนินการออกอากาศ มีทั้งหมด ๔ ระบบ ได้แก ่

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. ระบบเคเบิ้ลทีว ี
๔. ระบบ IPTV. 
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๒๙ 

 
๒.๒ รูปแบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
      เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน

แบบนี้ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความพรอ้มทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมี
การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีทั้งหมด 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 

 
 

https://deep.moe.go.th/
https://www.dltv.ac.th/
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๓๐ 

 
๒.๓ รูปแบบการเรยีนการสอนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน (ON Hand) 
      รูปแบบนีเ้ป็นการเรียนการสอนผ่านหนังสือโดยให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ 

ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเรียน ในกรณทีี่นักเรียนมีทรัพยากร 
ไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

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

(DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
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๓๑ 

 
 
 

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

คลังความรู้ (Knowledge Bank) ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 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
สถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่ ดังนี ้
 

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

แห่งชาติ สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ แก่นกัเรียน ครู 
ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน,
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
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๓๒ 

 
 

๓. DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th/ แอปพลิเคชนั DLTV และช่องยูทปู 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 โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนครูและ
นักเรียนที่ได้รับโอกาสเพ่ิมขึ ้นกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงการศึกษาทีม่ีีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

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

 
 

    Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสือ่การเรียนการสอน 
โครงงาน บทความ ข้อสอบ และรายการโทรทัศน์และวิทยทุี่เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
 

๕. ศูนย์เรียนรูด้ิจิทัลระดบั ชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 

 
เว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ศูนย์เรียนรูด้ิจิทัลฯ คือ ศนูย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์

การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้
สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

 

https://www.scimath.org/index.php
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๓๓ 

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

 
     สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร ์วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณติศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรูแ้บบสะ
เต็มศกึษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่าน้ันผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการ
คิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบน้ัน
ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 

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

 

 
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบที่ OECD อนุญาตให้

เผยแพร่และขอ้สอบที่พัฒนาโดย สสวท. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ OECD 
อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท. สามารถใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) เดียวกันได้ 
 

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

 
 

      TK Park คือ แอปพลิเคชัน แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทย
เรียนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความหลากหลาย 

 

http://www.stemedthailand.org/
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๓๔ 

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

 
 

DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยสีำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบ 
วงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 
 

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

 
      ครูพร้อม เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อเสรมิแฟลต 

ฟอร์มต่าง ๆ ทีห่น่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจน 
รูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมขี้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ 

 
 
 
 

 
 

https://www.ครูพร้อม.com/
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   แอปพลิเคชัน (Applications) สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
 

สถานศึกษาสามารถเลือกใช้ Applications  
สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นช่องทาง 
การสื่อสารการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล  
ที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 

๑. Microsoft Teams        
โปรแกรมประชุมออนไลน์ของ Microsoft สำหรับใช้พูดคุยประชุมกันผ่านการแชตและ 

วิดีโอคอลอีกทั้งยังสามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์งานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรบัการใช้ทำงานใน
ระดับองค์กรหรือการศึกษา สามารถใช้งานได้ฟรี โดยการใช้ Microsoft Team แบบฟรีจะสามารถเรยีน
ออนไลน์ร่วมกันได้สูงสุด ๑๐๐ คน นานสุด ๖๐ นาที พร้อมพื้นที่จัดเก็บไฟล์คนละ ๑GB รองรับการใช้งาน
ทั้งบนเว็บบราว์เซอร์ติดต้ังเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต 
 
 

๒. Zoom Meeting      
โปรแกรมประชุมออนไลน์แบบ Video Call ที่มีคนใช้งานกันมากที่สุดในช่วง 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 (เสียค่าใช้จ่าย) 
รองรับการซูม พร้อมกันสูงสุด ๓๐๐ คน และไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
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๓๖ 

๓. Google Meet        
โปรแกรมสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบออนไลน์ โดยผู้สอนที่มีบญัชี Google จะ 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่รองรับนักเรียนได้สูงสุด ๑๐๐ คน และใช้สอนได้สูงสุด ๖๐ นาทีต่อการ
สร้างห้อง ๑ ครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงที่รองรับนักเรียนภายในหรือภายนอกช้ันเรียนสูงสุด ๒๕๐ 
คน และสตรีมมิ่งแบบสดสำหรับให้คนเข้ามาดูพร้อมกันได้สูงสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน 
 

๔. LINE         
LINE เป็นแอปพลิเคชัน ที่นิยมใช้ในการคุยแชต การใช้ LINE สำหรับการสอนออนไลน์ไป 

ด้วยก็เป็นวิธีที่สะดวก เพราะทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเปน็ต้องไปหาแอปฯ อื่น ๆ มาใช้เพ่ิมเติม โดยใช้
ฟีเจอร์ Group Call ที่รองรับสูงสุดถึง ๒๐๐ คน ใช้ได้ทั้งบน PC และมือถือ อีกทั้งสามารถแชร์ภาพหน้าจอ
ของตัวเองให้นักเรียนดูได้ หรือจะใช้ฟีเจอร์ Live เพื่อถ่ายทอดสดการสอนก็ได้เช่นกัน 
 

๕. Discord      
Discord เป็นโปรแกรมแชตที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนเล่นเกม ซึ่งมีฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ 

ในการเรียนการสอนเช่นกัน คือสามารถสร้างห้องประชุมคุยกันทั้งแบบเสียงและแบบเปิดกล้อง รวมทั้ง
สามารถแชร์หน้าจอให้นักเรียนดูได้ แถมยังสามารถสร้างห้องแยกย่อยและกดย้ายห้องไปมาได้อย่างสะดวก
ง่ายดายอีกด้วย นอกจากนี้ Discord ยังมีจุดเด่นคือสามารถใช้ได้ฟรี โดยรองรับจำนวนคนต่อห้องได้ไม่
จำกัด 
 

๖. Facebook Live     
การใช้ Facebook Live ในการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวก เนื่องจากคน 

ส่วนใหญ่มักมีบัญชี Facebook อยู่แล้ว จึงสามารถสอนออนไลน์แบบถ่ายทอดสดให้นักเรียนสามารถเข้ามา
ดูได้แสนง่ายแต่มีข้อเสียคือตัวผู้สอนจะไม่สามารถเห็นหน้าจากกล้องของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งไม่
สามารถจำกัดผู้เข้าเรียนได้ แต่การแชร์หน้าจออาจต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมอย่างเช่น OBS 
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๓๗ 

๗. YouTube      
YouTube เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถใช้ถ่ายทอดสดการสอนได้เช่นเดียวกับ  

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

๘. Google Hangouts Meet       
สามารถแชทกบัเพ่ือน คุยแบบเห็นหน้าได้ทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม เชือ่มต่อได้ทั้ง 

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

๙. Skype      

Skype เป็นโปรแกรมแชทและโทรผ่านเน็ต และสนทนาที่ได้รับความนิยมที่สุด  
สามารถส่งไฟล์สนทนาแบบวีดีโอ อีกทั้งยังสามารถพูดคุย ส่งข้อความ แบบพิมพ์หากันได้โดยคู่สนทนาต้องมี
โปรแกรมดังกล่าว เช่นกัน รองรับระบบคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต มีระบบการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ 
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๑๐. Cisco Webex      
Cisco Webex ถือเป็นต้นฉบับของโซลูชันการประชุมวิดีโอในองค์กร (ปัจจุบันใช้ชื่อ  

Webex Meetings) และภายหลังก็ขยายตัวมายังระบบแชทในองค์กรด้วย (ใช้ชื่อ 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 เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน 

ผู้ใช้สามารถเขา้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเน้ือหา เป็นช่องทาง
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ได้ดีมาก วันนี้จึงนำโปรแกรมดี ๆ มีฝาก
เพื่อนครูและผู้ที่สนใจลองใช้ มีแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย 
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๓๙ 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

การจัดการเรียนการสอน On Site  
ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
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๔๐ 

 
 

ส่วนที่ 3 
การจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 

 
 

ด้วยมติท ี ่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ ังหว ัดตร ัง ในคราวประชุม คร ั ้งท ี ่  ๑๑/๒๕๖๕   
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง  ๑) อนุมัติให้สถานศึกษาในจังหวัด
ตรังทุกระดับและทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบ สามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ได้ โดยให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด  ๒) เห็นชอบข้อกำหนดและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  
On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง และ ๓) เห็นชอบคู่ม ือแนวปฏิบัต ิการเปิดเร ียน On Site  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาในจังหวัดตรังถือปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ 
ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ เพื่อใหส้ามารถจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพบริบท และเพื่อสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน /นักศึกษา ครู/อาจารย์/
บุคลากร และผู้ปกครอง    

 
 
           รูปแบบการจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง
  

1. โรงเรียน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบ 
ที่ทำการสอนในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ได้ 100%  
โดยขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต และหน่วยงานต้นสังกัดสรุปข้อมูล
โรงเรียน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาที ่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ส่งให้ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังทราบต่อไป ทั้งนี้  ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ 
สำหรับสถานศึกษานอกระบบ ให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่กำหนด
เช่นเดียวกับสถานศึกษาในระบบ โดยถือปฏิบัติตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

2. กรณีที่มีการตดิเช้ือหรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษา ให้สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เช่น  
2.1  การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On Air) 
2.2  การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) 
2.3  การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  (On Demand)  
2.4  การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่   

 บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)  
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ข้อกำหนดการจัดการเรียนการสอน On-Site  ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
 

 
1. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 

1.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เขม็ที่ 3 (กระตุ้น)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

1.2 นักเรียน/นักศกึษา อายุ 12 ปีข้ึนไป ในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด  
และมีแผนให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เขม็ที่ 3 (กระตุ้น) ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50  และส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อบริหารจัดการวัคซีนต่อไป 

1.3 นักเรียน อายุ 5 – 11 ปี ในสถานศึกษา ตอ้งได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

1.4 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ ่ม 608 ควรได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และ  
ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน
เดือนมิถุนายน 2565 

ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของครู/บุคลากร นักเรียน/นักศึกษาใน
สถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค  COVID-19 หรือเหตุผลอื่น 
ให้สถานศึกษารายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกในครอบครัว ติดเชื ้อโรค 
COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน  ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

1.5 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองนักเรียนต้องอนุญาตให้เรียนรูปแบบ On Site ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 (นกัเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด) 

สำหรบั นักเรยีนที่ผู้ปกครองนักเรียนไมอ่นุญาตตามข้อ 1.๕ ให้สถานศึกษาพิจารณารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 

2. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
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3. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 

4. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

5. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

6. สถานศึกษา ตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 
report 

7. สถานศึกษาต้องให้นักเรียน/นกัศึกษา ครู/บคุลากร ประเมนิด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) 
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

8. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

9. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
(ยกเว้นมหาวิทยาลัย) 

10. ผู้ปกครองนักเรียน ต้องอนุญาตให้นักเรียน เรียนรูปแบบ On Site ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50    
สำหรบันักเรียนที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตฯ ใหโ้รงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรปูแบบอ่ืน 
ที่เหมาะสมต่อไป 

11. สถานศึกษาต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(1) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(2) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(3) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  
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- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง       

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และตดิตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัตงิานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- รายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศึกษาตรัง” เพื่อสำนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

12. การเว้นระยะห่างในสถานศึกษา 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษา ในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่าง 

ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน/นักศึกษา และการจัดกิจกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จดัภายใน

สถานศึกษาใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยพึงระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษา ในการจัดที่นั่งใน
ห้องเรียน และการจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๓. ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๑๔. นักเรียนทุกคนต้องมีอุปกรณข์องใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน  
๑๕. สถานศึกษาต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน

อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๑๖. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือ้ด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๗. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๘. ระดับชั้นอนุบาล ต้องมีการเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 
๑๙. การดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวดัตรัง  

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตรังที่ 1352/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565  
๒๐. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตามการจัด 

การเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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๔๔ 

 

 
ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  

(ชั้นอนุบาลปีที ่1 – 3 ) 
 

 
การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา   
(ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3)  ต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้ 

๑. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 
๑.๑ ครแูละบคุลากรในโรงเรยีน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น)  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๒ นักเรียน อายุ 5 – ๖ ป ีในโรงเรียน ตอ้งได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๓ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ ่ม 608 ควรได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
       ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และ  
       ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน       
       เดือนมิถุนายน 2565 
ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของครู/บุคลากร/นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค COVID-19 หรือเหตุผลอื่น ให้โรงเรียนรายงาน
หน่วยงานต้นส ังก ัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉ ีดว ัคซ ีนป้องก ันโรค  COVID-19 ให ้เป ็นไป 
ตามข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียน/สมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อโรค COVID-19 มาแล้วไม่เกิน  
3 เดือน  ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

๑.๔ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองนักเรียนต้องอนุญาตให้เรียนรูปแบบ On Site ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50  (นกัเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด) 
สำหรบั นักเรยีนที่ผู้ปกครองนักเรียนไมอ่นุญาตตามข้อ 1.๔ ให้สถานศึกษาพิจารณารูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
๒. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 
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๔๕ 

 
๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

๖. โรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 report 

๗. โรงเรียน ต้องให้นักเรียน ครู/บุคลากร ประเมินด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) หรอื ประเมิน
คัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันทีทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

๘. โรงเรียน ต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
๑๐. โรงเรียน ต้องจัดทำแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  

กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน  
เบื้องต้นให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง       
ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
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๔๖ 

 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๑. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน และการจดักิจกรรมรวมกลุ่ม หรือ อื่นๆที่จัดภายใน

สถานศึกษาใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยพึงระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจดัที่นั่งในห้องเรียน และ
การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๒. ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๑๓. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณข์องใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน  
๑๔. โรงเรียนต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน

อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๑๕. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือ้ด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๖. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๗. ระดับชั้นอนุบาล ต้องมีการเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 
๑๘. การดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดตรัง  

   แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตรังที่ 1352/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565  
๑๙. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตาม 

  การจัดการเรยีนการสอน On Site ของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ     
  ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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  แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  

(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓) 

 
แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  
(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – อนุบาลปีที่ ๓) มีแนวปฏิบัตดิังนี ้

๑. โรงเรียนต้องดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ โดยผลการประเมินต้อง
ผ่าน 20 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียวจึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้ และมีใบประกาศฯ 
รับรอง ตามแบบของกรมอนามัย และรายงานผลผ่าน MOECOVID  หรือ e Covid 19 report 

๒. โรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการ  ๖ มาตรการหลัก   ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศกึษา 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 
• กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
• อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
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๔๘ 

 
• Seal Route ดูแลการเดนิทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

๓. นักเรียน ครู บุคลากร ทำการประเมินความเส่ียงตัวเองทุกวัน ด้วยระบบ Thai Save Thai : TST
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ หรือ
มีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพ่ือเข้าระบบการรักษา 

๔. โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan : IAP) และซักซ้อมแผนเผชญิเหตุ  
(รายละเอยีดแนวการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา อยู่หน้าที่ ๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน  
เบื้องต้นให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 
ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อขอมติความเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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๔๙ 

 
๖. จัดทำแบบสำรวจความเห็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประเด็นความเห็นในการอนุญาต 

ให้นักเรียน เรยีนรูปแบบ On Site และ ผลการอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50    
ทั้งนี้ สำหรับนกัเรียนที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน 
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

๗. มีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และบริเวณอื่นๆ ภายใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอ 

๘. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะห่าง ที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  
โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 

๙. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน และการจัดกจิกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จัดภายในสถานศึกษา

ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ ์โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดทีน่ั่งในห้องเรียน และ
การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๐. จัดสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับกลางวันของ
แต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นตน้  และหลังรับประทานอาหารเสร็จ  
ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑๑. ทำทะเบียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๒. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 5 - ๖ ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๓. จัดทำทะเบียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และควร
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 

๑๔. ครูและบุคลากร  และนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียน 

๑๕. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้สว่นตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    
หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมที่นอน เป็นต้น  

๑๖. ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการหรือประสานงานอื่นๆในโรงเรียน  
     ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ และ 

ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และมีการลงทะเบียนเข้า – ออก    
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๕๐ 

 
๑๗. การเตรียมความพร้อมห้องนอนเดก็เล็ก 

• ความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผากันเปื้อนทุกวัน  
           รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณข์องใช ของเล่น ตูเ้ก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัส 

        เสี่ยง เป็นประจำทุกวัน 
• จัดใหมีพื้นที่สำหรับการเรียนรขูองเด็กรายบุคคล เชน่ เรียนบนเสื่อ ใช้สญัลักษณแ์ทน 

           ขอบเขตรวมถึงการจัดที่นอนสำหรับเด็ก ตองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามความ 
          เหมาะสม 
• มีและใช้ของใชส้วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เชน ผากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า  

          ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ 
• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใชท้ำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

               และภายในห้องอยา่งเพียงพอ  
• มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช ้

               เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง  
               ใหร้ะบายอากาศ และต้องทำความสะอาดอยา่งสม่ำเสมอ 

• จดัอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• มีครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงในการดูแลเด็ก อย่างใกล้ชิด และตลอดทั้งวันที่อยู่ใน

โรงเรียน  
• การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล ให้จัดที่นอนอย่างเหมาะสม เปลีย่นปลอกหมอน 

และ ผ้าปูที่นอน ทุกวัน 
๑๘. ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู 
หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน เป็นต้น  

๑๙. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุงซ้อน

อีกช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปทิ้งถังขยะ  
๒๐. รับการเยี่ยมและติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แนะนำ  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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๕๑ 

 
ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที ่๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖)    
 

 
การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖)  ต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้ 

๑. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 
๑.๑ ครแูละบคุลากรในโรงเรยีน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น)  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๒ นักเรียน อายุ 5 – ๑๑ ปี ในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๓ นักเรียน อายุ 12 ปี ในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีทัง้หมด และมีแผนให้นักเรียนได้รับวัคซีน 
      ป้องกนัโรค COVID-19 เข็มที ่3 (กระตุน้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕       
      และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ในเดือนมถิุนายน ๒๕๖๕ และส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุข     
      จังหวัดตรังเพื่อบริหารจัดการวัคซีนต่อไป 
๑.๔ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ ่ม 608 ควรได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
       ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และ  
       ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน       
       เดือนมิถุนายน 2565 
ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ของครู/บุคลากร/นักเรียนในโรงเรียน 

ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค COVID-19 หรือเหตุผลอื่น ให้โรงเรียน
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียน/สมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อโรคCOVID-19 มาแล้วไม่เกิน  
3 เดือน ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

๑.๕ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองนักเรียนต้องอนุญาตให้เรียนรูปแบบ On Site ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50  (นกัเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด) 
สำหรบั นักเรยีนที่ผู้ปกครองนักเรียนไมอ่นุญาตตามข้อ 1.๕ ให้โรงเรียนพิจารณารูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
๒. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
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๕๒ 

 
๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 

๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

๖. โรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 report 

๗. โรงเรียนต้องให้นักเรียน ครู/บุคลากร ประเมินด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) หรอื ประเมิน
คัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

๘. โรงเรียนต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
๑๐. โรงเรียนต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจดัซ้อมแผนเผชิญเหตุ  

กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตวัเอง       
ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 
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๕๓ 

 
• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- รายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศึกษาตรัง” เพื่อสำนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคบับัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๑. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน และการจดักิจกรรมรวมกลุ่ม หรือ อื่นๆที่จัดภายใน

สถานศึกษาใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยพึงระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน ในการจัดที่นั่งในห้องเรียน 
และการจัดที่นัง่รับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๒. ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๑๓. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณข์องใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน  
๑๔. โรงเรียนต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน

อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๑๕. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือ้ด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๖. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๗. ระดับชั้นอนุบาล ต้องมีการเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 
๑๘. การดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวดัตรัง  

   แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตรังที่ 1352/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565  
๑๙. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตาม 

           การจดัการเรียนการสอน On Site ของโรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ     
           ต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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๕๔ 

 
แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖) 
 
 
แนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา  
(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖) ดังนี ้

๑. โรงเรียนต้องดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ โดยผลการประเมินต้อง
ผ่าน 20 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียวจึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้ และมีใบประกาศฯ 
รับรอง ตามแบบของกรมอนามัย และรายงานผลผ่าน MOECOVID  หรือ e Covid 19 report 

๒. โรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการ  ๖ มาตรการหลัก   ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศกึษา 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 
• กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
• อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
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๕๕ 

 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

๓. นักเรียน ครู บุคลากร ทำการประเมินความเส่ียงตัวเองทุกวัน ด้วยระบบ Thai Save Thai : TST
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ หรือ
มีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพ่ือเข้าระบบการรักษา 

๔. โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan : IAP) และซักซ้อมแผนเผชญิเหตุ  
(รายละเอียดแนวการจัดทำแผนเผชิญเหตขุองสถานศึกษา อยู่หน้าที่ ๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน 
เบื้องต้นให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อขอมติความเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site  

๖. จัดทำแบบสำรวจความเห็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประเด็นความเห็นในการอนุญาต 
ให้นักเรียน เรยีนรูปแบบ On Site และ ผลการอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50    
ทั้งนี้ สำหรับนกัเรียนที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต ให้โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน 
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
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๕๖ 

 
๗. มีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และบริเวณอื่นๆ ภายใน

โรงเรียนอย่างเพียงพอ 
๘. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะห่าง ที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  

โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
๙. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 

- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน และการจัดกจิกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จัดภายในโรงเรียน 

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน ในการจัดที่นั่งในห้องเรียน 
และการจัดที่นัง่รับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๐. จัดสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับกลางวันของ
แต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นตน้  และหลังรับประทานอาหารเสร็จ  
ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑๑. ทำทะเบียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๒. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 5 - ๑๑ ป ีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๓. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ทีไ่ด้รบัวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด  
และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ภายใน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๔. ทำแผนการรับบริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ ๓ (กระตุ้น) ของนักเรียน 
อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ส่งสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรัง และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

๑๕. จัดทำทะเบียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และควร
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 
2565 

๑๖. ครูและบุคลากร  และนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียน 

๑๗. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้สว่นตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ แปรงสีฟัน แป้ง ผ้าเช็คหน้า    
หน้ากากอนามัย ปลอกหมอน ผ้าคลุมที่นอน เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ 
ร่วมกัน 
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๕๗ 

 
๑๘. ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการหรือประสานงานอื่นๆในโรงเรียน  
     ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/ 
     แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และมีการลงทะเบียนเข้า – ออก    
๑๙. การเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 

• ความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผากันเปื้อนทุกวัน  
           รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณข์องใช ของเล่น ตูเ้ก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัส 

        เสี่ยง เป็นประจำทุกวัน 
• จัดใหมีพื้นที่สำหรับการเรียนรขูองเด็กรายบุคคล เชน่ เรียนบนเสื่อ ใช้สญัลักษณแ์ทน 

           ขอบเขตรวมถึงการจัดที่นอนสำหรับเด็ก ตองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามความ 
          เหมาะสม 
• มีและใช้ของใชส้วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เชน ผากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า  

          ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ 
• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใชท้ำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

               และภายในห้องอยา่งเพียงพอ  
• มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช ้

               เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง  
               ใหร้ะบายอากาศ และต้องทำความสะอาดอยา่งสม่ำเสมอ 

• จดัอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• มีครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงในการดูแลเด็ก อย่างใกล้ชิด และตลอดทั้งวันที่อยู่ใน

โรงเรียน  
• การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล ให้จัดที่นอนอย่างเหมาะสม เปลีย่นปลอกหมอน 

และ ผ้าปูที่นอน ทุกวัน 
๒๐. ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู 
หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน เป็นต้น  

๒๑. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุงซ้อน

อีกช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปทิ้งถังขยะ  
๒๒. รับการเยี่ยมและติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แนะนำ  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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๕๘ 

 
ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓/มัธยมศกึษาปีที่๖) 

 
 
ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา - 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ชัน้อนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓/
มัธยมศึกษาปทีี่๖)  ต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด ดังนี ้

๑. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 
๑.๑ ครแูละบคุลากรในโรงเรยีน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น)  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๒ นักเรียน อายุ 5 – ๑๑ ปีในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๓ นักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไปในโรงเรียน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึน้ไปทั้งหมด และมีแผนให้นักเรียนได้รับ      
      วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ในเดือนพฤษภาคม  
      ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งแผนให้สำนักงาน 
      สาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อบริหารจัดการวัคซีนต่อไป   
๑.๔ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ ่ม 608 ควรได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
       ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และ 
       ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน       
       เดือนมิถุนายน 2565 
ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของครู/บุคลากร/นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค COVID-19 หรือเหตุผลอื่น ให้โรงเรียนรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อโรค COVID-19 มาแล้ว 
ไม่เกิน 3 เดือน ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

๑.๕ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองนักเรียนต้องอนุญาตให้เรียนรูปแบบ On Site ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50  (นกัเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด) 
สำหรบั นักเรยีนที่ผู้ปกครองนักเรียนไมอ่นุญาตตามข้อ 1.๕ ให้โรงเรียนพิจารณารูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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๕๙ 

 
๒. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 

๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

๖. โรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 report 

๗. โรงเรียน ต้องให้นักเรียน ครู/บุคลากร ประเมินด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) หรอื ประเมิน
คัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

๘. โรงเรียน ต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
๑๐. โรงเรียน ต้องจัดทำแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  

(แนวการจัดทำแผนเผชิญของสถานศึกษา อยู่ในหน้าที่ ๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน  
เบื้องต้นให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  
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๖๐ 

 
- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง       

ที่บ้าน(self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน(เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๑. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน และการจดักิจกรรมรวมกลุ่ม หรือ อื่นๆที่จัดภายในโรงเรียน 

ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ ์โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน ในการจัดที่นั่งในห้องเรียน 
และการจัดที่นัง่รับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๒. ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๑๓. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณข์องใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน  
๑๔. สถานศึกษาต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน

อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๑๕. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือ้ด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๖. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๗. ระดับชั้นอนุบาล ต้องมีการเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 
๑๘. การดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวดัตรัง  

   แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตรังที่ 1352/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565  
๑๙. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตาม 

  การจัดการเรยีนการสอน On Site ของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ     
  ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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๖๑ 

 
แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
(ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓/มัธยมศึกษาปีที่ ๖) 

 
 
แนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา - 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  (ชั้นอนบุาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓/
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖)  มีแนวปฏิบัติดังนี ้

๑. โรงเรียนต้องดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ โดยผลการประเมินต้อง
ผ่าน 20 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียวจึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้ และมีใบประกาศฯ 
รับรอง ตามแบบของกรมอนามัย และรายงานผลผ่าน MOECOVID  หรือ e Covid 19 report 

๒. โรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการ  ๖ มาตรการหลัก   ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศกึษา 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 
• กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
• อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 

 



 

คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

 

๖๒ 

 
• มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

๓. นักเรียน ครู บุคลากร ทำการประเมินความเส่ียงตัวเองทุกวัน ด้วยระบบ Thai Save Thai : TST
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ หรือ
มีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพ่ือเข้าระบบการรักษา 

๔. โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan : IAP) และซักซ้อมแผนเผชญิเหตุ  
(รายละเอียดแนวการจัดทำแผนเผชิญเหตขุองสถานศึกษา อยู่หน้าที่ ๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน  
เบื้องต้นให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อขอมติความเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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๖๓ 

 
๖. จัดทำแบบสำรวจความเห็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประเด็นความเห็นในการอนุญาต 

ให้นักเรียน เรยีนรูปแบบ On Site และ ผลการอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50    
ทั้งนี้ สำหรับนกัเรียนที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน 
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

๗. มีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และบริเวณอื่นๆ ภายใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอ 

๘. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะห่าง ที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  
โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 

๙. การเว้นระยะห่างในโรงเรียน 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน และการจัดกจิกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จัดภายในโรงเรียน 

ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ ์โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ในโรงเรยีน 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดทีน่ั่งในห้องเรียน และ
การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๐. จัดสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับกลางวันของ
แต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นตน้  และหลังรับประทานอาหารเสร็จ  
ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑๑. ทำทะเบียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๒. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 5 - ๑๑ ปี ทีไ่ด้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๓. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ทีไ่ด้รบัวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด  
และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ภายใน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๔. ทำแผนการรับบริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ ๓ (กระตุ้น) ของนักเรียน 
อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ส่งสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรัง และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

๑๕. จัดทำทะเบียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และควร
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 
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๖๔ 

 
๑๖. ครูและบุคลากร  และนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน และ

บริเวณโรงเรียน 
๑๗. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้สว่นตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน 
๑๘. ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการหรือประสานงานอื่นๆในโรงเรียน  
     ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/ 
     แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าโรงเรียน และมีการลงทะเบียนเข้า – ออก    
๑๙. การเตรียมความพร้อมห้องนอนเด็กเล็ก 

• ความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผากันเปื้อนทุกวัน  
           รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณข์องใช ของเล่น ตูเ้ก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัส 

        เสี่ยง เป็นประจำทุกวัน 
• จัดใหมีพื้นที่สำหรับการเรียนรขูองเด็กรายบุคคล เชน่ เรียนบนเสื่อ ใช้สญัลักษณแ์ทน 

           ขอบเขตรวมถึงการจัดที่นอนสำหรับเด็ก ตองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามความ 
          เหมาะสม 
• มีและใช้ของใชส้วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เชน ผากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า  

          ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ 
• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใชท้ำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้า 

               และภายในห้องอยา่งเพียงพอ  
• มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก เชน เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช ้

               เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง  
               ใหร้ะบายอากาศ และต้องทำความสะอาดอยา่งสม่ำเสมอ 

• จดัอุปกรณ์การสงเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด 
• มีครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงในการดูแลเด็ก อย่างใกล้ชิด และตลอดทั้งวันที่อยู่ใน

โรงเรียน  
• การนอนกลางวันของนักเรียนอนุบาล ให้จัดที่นอนอย่างเหมาะสม เปลีย่นปลอกหมอน 

และ ผ้าปูที่นอน ทุกวัน 
๒๐. ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องเรียนและโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู 
หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน เป็นต้น  

๒๑. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุงซ้อน

อีกช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปทิ้งถังขยะ  
๒๒. รับการเยี่ยมและติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แนะนำ  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ /ม.ต้น /ม.ปลาย) 
 

 
ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย   
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖/ม.ต้น/ม.ปลาย)  ต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด ดังนี ้

๑. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 
๑.๑ ครแูละบคุลากรในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น)  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๒ นักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไปในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึน้ไปทั้งหมด และมีแผนให้นักเรียนได้รับ 
      วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ในเดือนพฤษภาคม  
      ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  และส่งแผนให้สำนักงาน 
      สาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อบริหารจัดการวัคซีนต่อไป 
๑.๓ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ ่ม 608 ควรได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
       ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และ 
       ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน       
       เดือนมิถุนายน 2565 
ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของครู/บุคลากร /นักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่

เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค COVID-19 หรือเหตุผลอื่น ให้สถานศึกษา
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียนสมาชิกในครอบครัว ติดเชื ้อโรค COVID-19 มาแล้วไม่เกิน  
3 เดือน ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

๒. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 
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๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

๖. สถานศึกษา ตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 
report 

๗. สถานศึกษาต้องให้นักเรียน ครู/บุคลากร ประเมินด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) หรือ 
ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ด้วยระบบอื่น ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

๘. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
๑๐. สถานศึกษาต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  

กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรยีนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรคCOVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง       
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
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- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๑. การเว้นระยะห่างในสถานศึกษา 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน และการจดักิจกรรมรวมกลุ่ม หรือ อื่นๆที่จัดภายใน 

สถานศึกษาใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยพึงระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน ในการจัดที่นั่งในห้องเรียน 
และการจัดที่นัง่รับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๒. ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๑๓. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณข์องใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน  
๑๔. สถานศึกษาต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน

อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๑๕. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือ้ด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๖. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๗. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตาม 

การจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ     
           ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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๖๘ 

 
แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๖ /ม.ต้น/ม.ปลาย) 
 
 
แนวปฏิบัตกิารเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ /ม.ต้น/ม.ปลาย)  มีแนวปฏิบัติดังนี ้

๑. สถานศึกษาต้องดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ โดยผลการประเมินต้อง
ผ่าน 20 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียวจึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้ และมีใบประกาศฯ 
รับรอง ตามแบบของกรมอนามัย และรายงานผลผ่าน MOECOVID  หรือ e Covid 19 report 

๒. สถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการ  ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศกึษา 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 
• กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
• อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
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๖๙ 

 
• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

๓. นักเรียน ครู บุคลากร ทำการประเมินความเส่ียงตัวเองทุกวัน ด้วยระบบ Thai Save Thai : TST
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ หรือ
มีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพ่ือเข้าระบบการรักษา 

๔. สถานศึกษาจัดทำแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
(รายละเอียดแนวการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา อยู่หน้าที ่๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอสถานศึกษา เพื่อขอมติความเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ On Site  

๖. มีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าสถานศึกษา และบริเวณอื่นๆ ภายใน
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
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๗๐ 

 
๗. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะห่าง ที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  

โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
๘. การเว้นระยะห่างในสถานศึกษา 

- การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน และการจัดกจิกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จัดภายในสถานศึกษา

ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ ์โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการจัดทีน่ั่งในห้องเรียน และ
การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๙. จัดสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับกลางวันของ
แต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นตน้  และหลังรับประทานอาหารเสร็จ  
ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑๐. ทำทะเบียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๑. ทำทะเบียนนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รบัวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด  
และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ภายใน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๒. ทำแผนการรับบริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ ๓ (กระตุ้น) ของนักเรียน  
 อายุ ๑๒ ปีขึน้ไป ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

๑๓. จัดทำทะเบียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 และควร
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 

๑๔. ครูและบุคลากร  และนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน และ
บริเวณสถานศึกษา 

๑๕. นักเรียนทกุคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้สว่นตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์ร่วมกัน 
๑๖. ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการหรือประสานงานอื่นๆในโรงเรียน  
     ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/ 
     แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าสถานศึกษา และมีการลงทะเบียนเข้า – ออก    
๑๗. ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องเรียนและสถานศึกษาทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู 
หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การเรียน เป็นต้น  
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๗๑ 

 
๑๘. การจัดการขยะ  

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

อีกช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปทิ้งถังขยะ  
๑๙. รับการเยี่ยมและติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แนะนำ  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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ข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site  สถานศึกษาที่เปิดสอน 

ระดับ ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา /ปริญญาตรี-โท 
 
 

การเปิดเรียน On Site สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับ ปวช. / ปวส./ อนุปริญญา / ปริญญาตร-ีโท 
ต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด ดังนี ้

๑. การเรียนการสอนรูปแบบ On Site สามารถดำเนินการได้  โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ 
๑.๑ ครแูละบคุลากรในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น)  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
๑.๒ นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ในสถานศึกษา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
      ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด และ 

มีแผนให้นักเรยีน/นักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในเดอืนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
และส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อบริหารจัดการวัคซีนต่อไป 

๑.๓ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
       ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน /นักศึกษา 
       กลุ่ม 608 และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
ยกเว้นกรณี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของครู/บุคลากร นักเรียน/นักศึกษาในสถานศกึษา

ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อโรค COVID-19 หรือเหตุผลอื่น ให้สถานศึกษา
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบและจัดทำแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และกรณีครู/บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อโรค COVID-19 มาแล้ว 
ไม่เกิน 3 เดือน  ให้นับเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้ว 

๒. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศกึษา ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่32) ประกาศ ณ วันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2564 
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๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งกระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2564 

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นทีจ่งัหวัดตรัง ฉบับล่าสุด 

๖. สถานศึกษา ตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และรายงานผลผ่าน MOE COVID  หรือ e Covid 19 
report 

๗. สถานศึกษาต้องให้นักเรียน/นกัศึกษา ครู/บคุลากร ประเมนิด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) 
หรือ ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ดว้ยระบบอ่ืน ทุกวัน   
หากพบกรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสมัผัสผูต้ิดเชื้อ  
หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา 

๘. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม 
สำหรับสถานศกึษา  

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ความเหน็ชอบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
(ยกเว้นมหาวิทยาลัย) 

๑๐. สถานศึกษาต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง       
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

 
 
 
 
 



 

คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

 

๗๔ 

 
• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลา  ทีแ่พทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๑. การเว้นระยะห่างในสถานศึกษา 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษาในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมรีะยะห่าง 

ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรยีน/นักศึกษา และการจัดกิจกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จดัภายใน 

สถานศึกษาใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยพึงระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษา ในการจัดที่นั่งใน
ห้องเรียน และการจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๑๒. ครู บุคลากร นกัเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน และบริเวณสถานศึกษา 

๑๓. นักเรียน/นักศึกษาทุกคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออุปกรณ์
ร่วมกัน  

๑๔. สถานศึกษาต้องจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับประทาน
อาหาร การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 

๑๕. ต้องมีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมื้อด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ในบริเวณสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
๑๖. ต้องมีการกำหนดเครื่องหมายบนทางเดิน และจุดเว้นระยะห่าง  
๑๗. หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับอำเภอในพ้ืนที่  เข้าเยี่ยมและติดตาม 

การจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ    
ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
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แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ  
ปวช. / ปวส. /อนุปริญญา/ปริญญาตรี-โท  

 

แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site สถานศึกษาที่เปิดสอนระดบั ปวช. / ปวส. /อนุปริญญา/
ปริญญาตรี - โท  มีแนวปฏบิัตดิังนี้ 

๑. สถานศึกษาต้องดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ โดยผลการประเมินต้อง
ผ่าน 20 ข้อ อยู่ในสถานะสีเขียวจึงจะสามารถเปิดเรียนรูปแบบ On Site ได้ และมีใบประกาศฯ 
รับรอง ตามแบบของกรมอนามัย และรายงานผลผ่าน MOECOVID  หรือ e Covid 19 report 

๒. สถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการ ๖ มาตรการหลัก  ๖ มาตรการเสริม  ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศกึษา 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 
• กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
• ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
• สำรวจตรวจสอบ Check 
• กักกันตัวเอง Quarantine 
7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
• ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
• Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
• อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
• อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 
• มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
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• Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
• School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

๓. นักเรียน/นักศึกษา ครู บุคลากร ทำการประเมินความเสี่ยงตัวเองทุกวัน ด้วยระบบ Thai Save 
Thai : TST หรือ ประเมินคดักรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ด้วยระบบอื่น 
ทุกวัน หากพบกรณีเสี ่ยงสูงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัส 
ผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย หากพบผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการ
รักษา 

๔. สถานศึกษาจดัทำแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
(รายละเอียดแนวการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา อยู่หน้าที่ ๗๙) 
กรณีมีการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศกึษา  
เบื้องต้นให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
(๑) แจ้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่หรือหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดทำ MOU  
(๒) จัดให้มี ห้องคดักรองผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ  และ ห้องคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
(๓) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสงู/ผู้มีอาการ ด้วย ATK 

• ผลการตรวจเป็นลบ   
- กรณีไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 

ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม ไม่มีอาการ พิจารณาให้
เรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร  

- กรณีได้รับวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มหรือ 3 เข็ม มีอาการ ให้กักกันตัวเอง 
ที่บ้าน (self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝา้ระวังอีก 5 วัน (เข้าเรียนได้
ตามปกติ) 

• หากผลการตรวจเป็นบวก  
- ส่งต่อเข้าระบบการรักษาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รักษาอาการตาม

ระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยสั่งการ  และเมื่อหายป่วย /หรือได้รับการรับรองการจาก
หน่วยงานบริการสาธารณสุข ให้เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ 
- หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลใน  Line กลุ่ม  “รายงานโควิดสถานศกึษาตรัง” เพือ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อขอมติความเห็นชอบให้
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  (ยกเว้นมหาวิทยาลัย) 
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๗๗ 

 
๖. มีจุดวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าสถานศึกษา และบริเวณอื่นๆ ภายใน

สถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
๗. กำหนดเครื่องหมายบนทางเดินและจุดเว้นระยะห่าง ที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด  

โรงอาหาร  ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ 
๘. การเว้นระยะห่างในสถานศึกษา 

- การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษาในการจัดที่นั่งในห้องเรียน ควรมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  1 เมตร  

- การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- การเว้นระยะห่างของนักเรียน และการจัดกจิกรรมรวมกลุม่ หรือ อื่นๆที่จัดภายในสถานศึกษา

ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและความเหมาะสมกับสถานการณ ์โดยพึงระวัง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 

- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ การเว้นระยะห่างของนักเรียน/นักศึกษาในการจัดที่นั่งใน
ห้องเรียน และการจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

๙. จัดสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน/นักศึกษาอย่างเหมาะสม เช่น การเหลื่อมเวลาพักรับ
กลางวันของแต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นต้น  และหลังรับประทาน
อาหารเสร็จ ให้แม่บ้านทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑๐. ทำทะเบียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๑. ทำทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึน้ไป ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว 
อย่างน้อยต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรยีน/นักศึกษาทีม่ีอายุ  
12 ปีขึ้นไปทั้งหมด และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๒. ทำแผนการรับบริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ ๓ (กระตุ้น) ของนักเรียน/นักศึกษา 
 อายุ ๑๒ ปีขึน้ไป ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

๑๓. จัดทำทะเบียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน/นักศึกษากลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค 
COVID-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน/นักศึกษา
กลุ่ม 608 และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

๑๔. ครูและบุคลากร  และนักเรียน/นักศึกษาทกุคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน และบริเวณสถานศึกษา 

๑๕. นักเรียน/นักศึกษาทกุคนต้องมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวหรืออปุกรณ์
ร่วมกัน 
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๗๘ 

 
๑๖. ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา บุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการหรือประสานงานอื่นๆ 

ในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ และ 
ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ที่ประตูเข้าสถานศึกษา และมกีารลงทะเบียนเข้า – ออก    

๑๗. ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องเรียนและสถานศึกษาทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง 
โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู 
หน้าต่าง เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  

๑๘. การจัดการขยะ  
• จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และแยกประเภท 
• รวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  
• หากเป็นขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)ให้ใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิทและใส่ถุงซ้อน

อีกช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงนำไปทิ้งถังขยะ  
๑๙. รับการเยี่ยมและติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แนะนำ  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site  
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๗๙ 

 

แนวการจัดทำแผนเผชิญเหตขุองสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
(Incident Action Plan : IAP) 

 
  

แผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการดำเนินงานหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมี
ซักซ้อมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอหากพบมีผู้ติดเชื้อหรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โดยสถานศึกษาต้องมีค วาม
พร้อมในเรื ่องสถานที่ และระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่ได้ทำ MOU ด้วยกัน รวมทั้งการสร้างการรับรู้
ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อคัดแยกและแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุค ลากรใน
สถานศึกษา  
 แนวการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ได้จัดทำขึ้นโดยการกลั่นกรอง
ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดตรังได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและ
นำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนเผชิญของสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องมาตรการ/ข้อกำหนดและบริบทใน
พื้นทีข่องสถานศึกษา มีแนวการจัดทำแผนเผชิญ ดังนี ้
 
สถานศึกษาประเภทไป – กลับ 

การแพร่ระบาด นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 
ไม่มีผู้ติดเชื้อ 1.ปฏิบัติตามาตรการ DMHTT  

2.ประเมิน TST เป็นประจำ 
 

1.เปิดเรียน On Site 
2.ปฏิบัติตาม TST 
3.เฝ้าระวัง คัดกรอง  
 

ติดเชื้อ  
1 ห้องเรียน  
1 – 2 ราย 

1.ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
2.ประเมิน TST ทุกวัน 
3.กลุ่มผู้ติดเช้ือ 
   3.1เข้ารับการรักษา 
   3.2แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการด้าน
สาธารณสุข 
4.กลุ่มเสี่ยง 
   4.1 กลุ่มเสีย่งสูง  
         (1) กักตัวที่บ้าน(Home Quarantine) 
5 วัน           
            งดเรียน On Site  
            ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน  

การรายงาน 
   1.แจ้ง/ประสานสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ
หน่วยงานบริการสาธารณสุข 
ที่ได้ทำ MOU ไว ้
   2.สื่อสารข่าวภายใน
สถานศึกษา 
   3.รายงานผูบ้ังคับบัญชา/ 
ต้นสังกัด 
   4.แจ้ง/สื่อสารข่าวให้
ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
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๘๐ 

 
การแพร่ระบาด นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 

      ตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัส 
ผู้ติดเช้ือครั้งสุดท้าย  หรือหากมีอาการตรวจ 
ATK ทันท ี    (หากพบติดเช้ือด้วย ATK ให้
ลงทะเบียน โทร 1330 สปสช. เพื่อรับการ
ดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวเอง 
(Outpatient with Self Isolation) หรือแจ้ง
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าระบบ
การรักษา(2) สังเกตอาการตนเอง (Self-
Monitoring) 5 วัน 
             ออกนอกพื้นที่ได ้
             ตรวจ ATK วันที่ 10 หลังสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย 
             ไปเรียน/ทำงานได้ แยกพื้นทีก่ับ
ผู้อื่น 
             ปฏิบัติตามมาตรการ Universal 
Prevention 
             งดไปสถานที่สาธารณะ 
             งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก 
             งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น   
   4.2 กลุ่มเสีย่งต่ำ    :    เรยีน On Site ปกต ิ 
 

     5.หน่วยงานต้นสังกัด 
รายงานข้อมูลใน LINE กลุ่ม 
“รายงานโควิดสถานศึกษาตรัง 
 
 
 แนวทาง 
   1.ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ  
3 วัน  
   2.ทำความสะอาดห้องเรียน 
บริเวณสัมผัสรว่มกัน3.เปิดประตู 
หน้าต่างระบายอากาศ  
   4.ทำความสะอาดเครื่องปรับ 
อากาศ 
   5.งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่าง
ห้องเรียน 
   6.สุ่มตรวจเฝ้าระวัง 
   7.ปฏิบัติเขม้ตามมาตรการ 
TST 
   8.ห้องเรียนอื่น เปิดเรียน  
On Site ปกต ิ
 

ติดเชื้อมากกว่า  
2 ราย หรือ
มากกว่า 1 
ห้องเรียน 

1.ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
2.ประเมิน TST ทุกวัน 
3.กลุ่มผู้ติดเชื้อ 
   1.1เข้ารับการรักษา 
   1.2แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.กลุ่มเสี่ยง 
   2.1 กลุ่มเสีย่งสูง  
         (1) กักตัวที่บ้าน(Home Quarantine) 
5 วัน           
            งดเรียน On Site  
            ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน  
             

การรายงาน 
1.แจ้ง/ประสานสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่/ที่ได้ทำ 
MOU 
2.สื่อสารข่าวภายในสถานศึกษา 
3.รายงานผู้บังคับบัญชา/ต้น
สังกัด 
4.แจ้ง/สื่อสารข่าวให้ผู้ปกครอง
นักเรียน/นักศกึษา 
5. หน่วยงานต้นสังกัด รายงาน
ข้อมูลใน LINE กลุ่ม “รายงาน 
โควิดสถานศึกษาตรัง 
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๘๑ 

 
การแพร่ระบาด นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 

           ตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัส 
ผู้ติดเช้ือครั้งสุดท้าย  หรือหากมีอาการตรวจ 
ATK ทันที (หากพบติดเช้ือด้วย ATK ให้
ลงทะเบียน โทร 1330 สปสช. เพื่อรับการ
ดูแลแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวเอง
(Outpatient with Self Isolation) หรือแจ้ง
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าระบบ
การรักษา      (2) สังเกตอาการตนเอง (Self-
Monitoring) 5 วัน 
             ออกนอกพื้นที่ได้  
             ตรวจ ATK วันที่ 10 หลังสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย 
             ไปเรียน/ทำงานได้ แยกพื้นทีก่ับ
ผู้อื่น 
             ปฏิบัติตามมาตรการ Universal 
Prevention 
             งดไปสถานที่สาธารณะ 
             งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก 
             งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น   
   2.2 กลุ่มเสีย่งต่ำ    
        (1) เรียน On Site ปกต ิ 
        (2) สังเกตอาการโดยประเมินตัวเองใน
ระบบ TST 
 

   แนวทาง 
   1.ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน  
   2.เพื่อทำความสะอาด
ห้องเรียน พื้นที่สัมผัสร่วมกัน 
   3.เปิดประตูหน้าต่าง ระบาย
อากาศ 
   4.ทำความสะอาดเครื่องปรับ 
อากาศ 5.งดกิจกรรมรวมกลุม่
ระหว่างห้องเรียน 
   6.พิจารณาปิดเรียนโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   7.พิจารณาปิดเรียนโดย 
ต้นสังกัด 
   8.พิจารณาปิดเรียนโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ระบาดวงกว้าง 
ในชุมชน 
ในสถานศึกษา 

1.ปฏิบัติตามมาตรการ 6 – 6 -7 
   6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
   6 มาตรการเสริม 
   7 มาตรการเข้ม 
2.ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in 
School ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 
3T1V อย่างเคร่งครัด 

T  :  Thai Stop Covid Plus  (TSC+)  
   T  :  Thai Save Thai   (TST) 
   T  :  Test  

 V  :  Vaccine 

การรายงาน 
   1.แจ้ง/ประสานสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่/ที่ได้ทำ 
MOU 
   2.สื่อสารข่าวภายใน
สถานศึกษา 
   3.รายงานผูบ้ังคับบัญชา/ต้น
สังกัด 
   4.แจ้ง/สื่อสารข่าวให้
ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
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การแพร่ระบาด นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 

     5. หน่วยงานต้นสังกัด รายงาน
ข้อมูลใน LINE กลุ่ม “รายงาน 
โควิดสถานศึกษาตรัง 
 
แนวทาง 
   1.พิจารณาปิดเรียนโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.พิจารณาปิดเรียนโดย 
ต้นสังกัด 
   3.พิจารณาปิดเรียนโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   4.สามารถเปิดเรียน On Site 
โดยประเมินผ่าน TSC+ ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
   5.ได้รับการกำกับตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

 
 
โรงเรียนประจำ (พักนอน) 

นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 
   1.เน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School 
   2.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทำตามมาตรการ Universal Prevention และ
ประเมิน TST เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียน ไม่น้อยว่า 1 
เมตร  
   3.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
      3.1 จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน
Quarantine Zone ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in 
School เป็นเวลา 5 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน 
      3.2 การตรวจคัดกรองหาเช้ือ ถ้ามีอาการให้ตรวจทนัที และให้
ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือและตรวจครั้งสุดท้าย
วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ  
      3.3 กรณนีักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบัน 
และไม่มีอาการ ไม่แนะนำใหก้ักตัว  ให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 5 หรือ 
มีอาการและแยกกักตัวให้สังเกตอาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตัว
ตามมาตรการขั้นสูงสุด  

การรายงาน 
   1.แจ้ง/ประสานสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่/ที่ได้ทำ 
MOU 
   2.สื่อสารข่าวภายใน
สถานศึกษา 
   3.รายงานผูบ้ังคับบัญชา/ 
ต้นสังกัด 
   4.แจ้ง/สื่อสารข่าวให้
ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
   5. หน่วยงานต้นสังกัด รายงาน
ข้อมูลใน LINE กลุ่ม “รายงาน 
โควิดสถานศึกษาตรัง 
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นักเรียน/นักศกึษา ครู อาจารย์และบคุลากร สถานศึกษา 

กรณีมนีักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ตดิเชื้อ 
   1.พิจารณาร่วมกับหน่วยงานบริการสาธารณสุข หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อ แยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) 
ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  
      2.กรณีไมม่ีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้จัดการเรียนการสอน
ได้ตามเหมาะสม3.เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
   4.งดกิจกรรมรวมกลุ่ม  
   5.เน้นการระบายอากาศ โดยปฏิบัติตามUP-DMHTA อย่าง
เคร่งครัด 
   6.ติดต่อ 1330 สปสช. หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 
ตามระบบอนามัยโรงเรียน 
   7.ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และเปิดเรียนตามปกต ิ
 
 

แนวทาง 
   1.พิจารณาปิดเรียนโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.พิจารณาปิดเรียนโดย 
ต้นสังกัด 
   3.พิจารณาปิดเรียนโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   
4.สามารถเปิดเรียน On Site 
โดยประเมินผ่าน TSC+  
   5.ได้รับการกำกับตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 
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มาตรการการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาประเภทพักนอน 

 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)  ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของจังหวัดตรัง เพื่อให้สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอน ประเภทพักนอน ถือปฏิบัติดังนี้ 
 
 มาตรการ Sandbox : Safety zone in School  สำหรับโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน 
 

1. ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารชองสถาบันการศึกษา  
ประเภทพักนอน หรือ โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 

(๑) หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
(๒) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 
(๔) สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ 

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

ให้มีการประชุมหารือร่วมกันชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน และมีมติ
ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety zone in School 
ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอผ่านด้นสังกัดในพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัต ิ: โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการประเมิน 
ความพร้อม ดังนี ้

3.1 โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
(1) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
(2) รายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID  

3.2 ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน  (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแล 
รักษาเบ้ืองต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือCOVID-19 หรือผลตรวจ ATK  
เป็นบวก รวมถึงมี แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด  

3.3 ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน  
ดังน้ี 
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 (1) Screening Zone 

- จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที ่เหมาะสม  
จัดจุดรับส่ง สิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอ่ืน รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ ปฏบิัติงานเฉพาะ 
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได ้ 

   (๒) Quarantine Zone  
   - จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ  

สำหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble  
    (๓) Safety Zone 
     - จัดเป็นพื้นทีป่ลอดเชื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร  

ที่ปฏิบัตภิารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย  
(4)  ต้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมิน ความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ 

บูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่าง 
ดำเนินการ  

3.2 นักเรียน ครู และบุคลากร 
      (1) คร ูและบุคลากร ตอ้งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘5  และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3       
           (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
      (2) นักเรยีนอายุ 12 ปขีึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19   
           ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งหมด         
           และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เขม็ที่ 3 (กระตุ้น) ไม่น้อยกว่า 
           ร้อยละ ๔0 ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใน 
           เดือนมิถุนายน 2565 

(3) สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่ม 608 ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค  
COVID-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนกลุ่ม 608 และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 3 (กระตุ้น) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

      (๔) นักเรยีน ครู และบคุลากรในสถานศึกษาทุกคน ต้องตรวจคัดกรอง ATK  
           ก่อนเข้า Quarantine Zone  
      (๕) นักเรยีน ครู และบคุลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้  

  ครบกำหนด ๑๔ วัน ก่อนเข้าสู ่Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State  
  Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวัน กักตัวลงตามความเหมาะสม ๗-๑๐ วัน)  
  รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลกีเลี่ยงการทำกิจกรรม 
  ข้ามกลุ่มกัน  

4. การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหวา่งภาคการศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี ้ 
4.1 สามารถจดัการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ  On Site  หรือ On Line หรือแบบ  

ผสมผสาน (Hybrid) 
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(๑) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมนิ Thai Save Thai (TST) หรือ 

ประเมินคัดกรองอาการตามมาตรการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ TST ด้วยระบบอื่น 
ทุกวัน   

(๒) ให้มีการสุม่ตรวจ ATK นักเรยีน ครู และบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เพื่อเฝา้ระวังตามเกณฑ์ ในกรณีเสี่ยงสูงใหต้รวจคัดกรองด้วย ATK ในวันที่ 5 
และวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการให้ตรวจทันที ทุกราย  หากพบ
ผลบวกให้ดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้าระบบการรักษา   

(๓) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่  ๖ มาตรการ
หลัก  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 
▪ กินอาหารปรุงสุกใหม ่ Eating 
▪ ลงทะเบียนเข้า – ออก  Track 
▪ สำรวจตรวจสอบ Check 
▪ กักกันตัวเอง Quarantine 

                 7 มาตรการเข้มงวดสำหรบัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
▪ ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 
▪ Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
▪ อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
▪ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความ

สะอาด น้ำ ขยะ 
▪ มีแผนเผชญิเหตุ และซกัซ้อมอย่างเคร่งครัด 
▪ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
▪ School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา 

4.2 ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรบัสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
(1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการ  
     ติดตามการ ประเมินผล ผ่าน MOE COVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น  
     ต่อเนื่อง  
(2) ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
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4.3 จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  

ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก แหล่ง
อาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะ
และต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค หน้าที่ ๓ ฉบับวันที่ ๒๑ กนัยายน ๒๔๖๔  

4.4 จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ 
ป้องกัน โรคCOVID-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความ สะอาด 
คุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ  

4.5 จัดใหม้ีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหต ุ
สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรอืบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือของโรค 
COVID-19 หรือ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด  

4.6 ควบคุมดแูลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route)  
อย่าง เข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง  
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แนวปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 
 
 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในรูปแบบ On Site  สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตรัง กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ประมวลมาตรการที่เกี่ยวข้องแลละปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัด
ตรังเพื่อให้สถานศึกษาไปทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังมีผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นจะต้องรู้บทบาทของตนเองใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จึงได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
  แนวปฏิบัติสําหรับผูบริหารโรงเรียน 
 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19  
ในสถานศึกษา 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ที่สงสัยติดเชื้อ 
หรือป่วยด้วยโรค COVID-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด   

3. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดุแล และป้องกันการแพร่บาดของโรค COVID-19   
ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวขอ้ง พร้อมบท
บบาทหน้าที ่

4. ทบทวน ปรบัปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของ                                                                           
โรคติดเชื้อ (Emergency operation for infectious disease outbreaks) 
              5. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID-19  เกี่ยวกบันโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ 
และการจัดการเรียการสอนให้แก่ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านช่องทางสื่อ
ที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
              6. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma)  
กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรยีน หรือผู้ปกครองติดเชื้อ COVID-19 
              7. มีมาตรการคดักรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าในสถานศึกษา (Point of entry)  
ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพืน้ที่แยกโรค อปุกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรร๊ที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรอืสงสัย 
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              8. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรยีนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพเหมาะสม 
ตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัด
ให้มีการเรียนการสอนทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social Media  โดยการติดตามเป็น
รายวัน หรือสัปดาห์ 
              9. กรณีพบนักเรยีน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครอง อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน 
สถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิด
สถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  
             10. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสทิธิที่ควรได้รับ  
กรณีพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว 
            11. ควบคุม กำกบั ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแพร ่
ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
            12. มีการจัดหางบปราณสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 ให้กับนักเรียน  
ครู บุคลากร ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
            13. มีการจัดสรรบุคลากรในการดูแลนักเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
 

  แนวปฏิบัติสําหรับครู  ผูดูแลนักเรียน 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำ                                     
การปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเช้ือ COVID-19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก  
เหนื่อยหอบ ไมไดกล ิ่น ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณ ีมีคนในครอบครัว 
ปวยดวยโรคCOVID-19 หรอื กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยใูนชวงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ                                               
เจาหนาที่สาธารณสุขอยาง เครงครัด 

3. แจงผู้ปกครองและนักเรียน ใหนําของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง   
เชน ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผาหรือหนากากอนามัย เปนตน 

4. สื่อสารความรู้ คําแนะนํา หรอื จัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความ 
เสี่ยงจากการแพร่กระจาย โรค COVID-19 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การสวม 
หนากากผา หรือ หนากากอนามัยคําแนะนําการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทําความ 
สะอาด หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมรวมกัน จํานวนมากเพ่ือลดความแออัด 

5. ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวม ที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง  
ทุกครั้งหลังใชงาน 

6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในหองเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหาง ระหวางบุคคล 
อย่างเหมาะสม และ กาํกับใหนักเรียน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ 

7. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่ม 
เสี่ยงตอการติดโรค COVID-19 และรายงานตอผบูริหาร 
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8. กรณีครูสงัเกตพบนักเรียนท่ีมีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสั้น เด็กทีม่ีความวิตก                          

กังวลสูง อาจมี พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสงตอปรึกษาครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาเพ่ือ 
ดูแลชวยเหลือดาน สุขภาพจิตใหสามารถเรยีนรวมกับเด็กปกติตอไป 

9. วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกําหนด  
ดวยการแกปญหา การเรียนรใูหมใหถูกตองนั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรอื 
“ลดพฤติกรรมที่ไมพึง ประสงค” 

10. ครูสื่อสารความรเูกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤต ิ                                                               
ที่มีการแพร ระบาดของโร คCOVID-19 และนํากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้
กลมกลืนและเหมาะสมกับนกัเรียนแตละวัย รวมกับการฝกทักษะชีวิตที่เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ 
(Resilience) ใหกับนักเรียน ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 
 
 
 
 
   แนวปฏิบัติสําหรับพยาบาลในสถานศึกษา 
 

1. ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เขามาในสถานศึกษาในตอนเชา ทั้งนักเรียน ครู  
บุคลากร และผูมาติดตอ  โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ 
ระบบทางเดิน หายใจ เชน ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส โดย
อาจจะติดสัญลักษณ์ หรือ สต๊ิกเกอร แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว 

• กรณีพบนักเรียน หรือ ผูม้ีอาการไข้อุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  จัดให้อยู่ในพื้นทีแ่ยกส่วน ให้
รีบแจ้งผู้ปกครองมารับ และพาไปพบแพทย์ ให้หยุดพักทีบ่้านจนกว่าอาการจะหาย
เป็นปกติ  

• หากพบว่าติดเชื้อ COVID-19  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และดำเนินการสอบสวนโรค  

2. บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
3. จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทางเขา 

สบลูางมือบริเวณอางลางมือ 
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   แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 พื้นที่เสี่ยง  คำแนะนำการ 
ปองกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค COVID-19  จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก  
เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย ์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วย                             
โรคCOVID-19 หรือ กลับบานจากพื้นที่เสี่ยงและอยใูนชวงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่                                                      
สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. มีและใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับผอูื่น เชน ชอน สอม แก้วน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน  
ผาเช็ดหนา หนากากผา หรือหนากากอนามัย และทําความสะอาดหรือเก็บใหเรียบรอยทุกครั้งหลัง 
ใชงาน 
             ๔.  กรณีนักเรียนด่ืมน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์
เฉพาะไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น 
              ๕.  หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาท ีก่อนกินอาหาร หลังใช้
ส้วม หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผสักับใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไมจ่ำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพ่ือน 
เมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 
              ๖.  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และ 
หลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 
               ๗.  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน 
               ๘.  หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่แออัด หรือแหล่งชมุชนที่เสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19  
              ๙.  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ และ 
ผักผลไม้ ๕ สี เสริมสร้างภูมิคุม้กัน ควรเสรมิอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกลอ่ง 
(Box set) กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงการออกกำลังกายอย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่าง
เพียงพอ ประมาณ ๙ – ๑๑ ชั่วโมงต่อวัน 
               ๑๐. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อาหนังสือ ทบทวนบทเรยีน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน 
               ๑๑. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติ หรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะ
ก่อให้เกิดความกลัว มากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรค COVID-19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่
นักเรียน 
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  บทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 
 
 
 สำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนักเรียนด้วยกัน หรือดูแล
รุ่นน้องด้วย เช่น สภานักเรียน เด็กไทยทำได้ อย.น้อย ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 

๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกัน
ตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19  จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๒.  ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ในตอนเช้าทางเข้า โดยมี
ครูดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เน้นการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๓.  ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
หากพบนักเรียนไม่ได้สวม ให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองให ้

๔.  เฝ้าระวังสังเกตอาการของเพื่อนนักเรียน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมกู เจ็บคอ หายใจลำบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบแจ้งครทูันท ี

๕.  จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู ้ คำแนะนำการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย
ของโรค COVID-19 แก่เพื่อนนักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือทีถู่กต้อง การทำหน้ากากผา้ การสวม
หน้ากาก การถอดหน้ากากผ้ากรณีเก็บไว้ใช้ต่อ การทำความสะอาดหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล จัดป้ายแนะนำต่างๆ 

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

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

๘.  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารใชจ้าน ช้อน ส้อม แก้วน้ำของตนเอง การเว้นระยะห่าง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัติเป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

 
 

 
   แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 
 

๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำ
การป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

๒.  สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมอีาการไข้ ไอ มีน้ำมกู เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รบีพาไปพบแพทย์ ควรแยกเดก็ไม่ให้ไปเล่นกบัเพ่ือนคนอ่ืน ให้พักผ่อนอยูท่ี่บ้าน
จนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค COVID-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง อยู่ในช่วง
กักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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๓.  จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างพอเพียงในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น 

หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว 
๔.  จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกบัดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้

ส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผสัใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกบัเพ่ือน 
และเมื่อกลับถงึบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสือ้ผ้าใหม่ทันท ี

๕.  ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม ่ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด กิน
อาหารครบ ๕ หมู่ และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นกัเรียนในช่วงเช้าแทนการ
ซื้อจากร้านค้า (กรณีที่ไม่ได้กนิอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กัน การออกกำลังกายอย่างน้อย 
๖๐ นาที ทุกวนั และนอนหลับอย่างเพียงพอ ประมาณ ๙ – ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน 

๖.  หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปนสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 สถานทีแ่ออัดที่มีการ
รวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ๗ ขั้นตอน 
ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ วินาที (ให้นักเรียนร้องเพลงแฮปปี้เบิรด์เดย์ ๒ ครั้ง พร้อมกับล้างมือ) หรือใช ้
เจลแอลกอฮอล์ 

๗.  กรณีการจดัการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ
ดูแล จัดการเรยีนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 
 
 
 
 
   แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหนา่ยอาหาร และผู้ปฏบิัติงานทำความสะอาด 

 
๑.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พื้นที่เสี่ยง 

คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

๒.  สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมอีาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 
เหนื่อยหอบ ไมไ่ด้กลิ่น ไม่รู้รส ใหร้ีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่น ให้พักผอ่นอยู่
ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค COVID-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง อยู่
ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน-หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร 
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผสัใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
 ๔.  ขณะปฏิบตัิงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลมุผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
 ๕.  ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจบัอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง 
ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร 
 ๖.  จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และผักผลไม้ ๕ สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุก
ใหม่ให้นักเรียนกินภายใน ๒ ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือดแล้วนำมาเสิร์ฟใหม่   
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 ๗.  จัดเตรียมกระดาษสำหรับสั่งรายการอาหาร หรือช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ เพื่อลดการพูดคุย
และสัมผัส 
 ๘.  ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถงุมือยาง ผ้ายางกันเป้ือน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง 

๙.  การเก็บขยะ ควรใช้ที่จับปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และ
นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ 

๑๐. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อยๆ และเมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำ  
สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหมท่นัท ี
 
 
 
 
    แนวปฏบิัติสำหรับผูป้กครองและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกับทางโรงเรียน 
 
 ให้มีการคัดกรองบุคคลที่มาในสถานศึกษา โดยยึดหลัก DMHTT (Distancing เว้นระยะห่าง 
, Mask wearing สวมหน้ากาก , Hand wearing ล้างมือ , Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ , Thai chana 
สแกนแอป ไทยชนะ) โดยพยาบาล ครู หรือ รปภ.โรงเรียน 
 
 
 
   แนวปฏิบัติสำหรับคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน 
 
 ๑.  คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนทกุคนท่ีใช้บริการ 
 ๒.  คนขับรถ รับ-ส่ง และนักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
เดินทาง 

๓.  จัดใหม้ีแอลกอฮอล์ชนิดเจล และน้ำยาฆ่าเช้ือโรคประจำรถ 
๔.  ทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่าง

และประตู เพ่ือระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผสับ่อยๆ 
๕.  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดทีน่ั่งบนรถโดยทำสัญลักษณ์จุดตำแหน่งที่นั่งชัดเจน 
๖.  ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการ

สืบสวนโรคของแพทย์หากพบผู้ติดเช้ือ 
๗.  ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง 
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ภาคผนวก 
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คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

 

๑๐๐ 

 
 
 



 

คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

 

๑๐๑ 
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คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
นายขจรศักด์ิ  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
นายภูวนัฐ  สมใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
นายชัยรัตน์ ลำโป  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
แพทย์หญิงนรศิรา งามขจรวิวัฒน ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 
นายแพทย์ไกรสร  โตทับเที่ยง  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
นายแพทย์สินชัย  รองเดช  นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายแพทย์ตุลยกานต์  มักคุน้  นายแพทย์โรงพยาบาลตรัง 
นางประไพ  เจริญฤทธิ ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง 
 
ที่ปรึกษา 
นางอรทัย  เกิดภิบาล  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
นายอดิศร  แก้วเซ่ง  รองศึกษาธิการจงหวัดตรัง 
 
คณะกลั่นกรองแนวปฏิบัตกิารจัดการเรียนการสอนและแผนเผชิญของสถานศึกษา 

1. นายอดิศร แก้วเซ่ง  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2. นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
3. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 
4. นายจาริน  สุขลิ้ม  ประธาน ปส.กช. จังหวัดตรัง 
5. ผศ.มันทิรา  ผอ่งอำไพ  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขตตรัง 
6. นายธีรเดช  รักไทย  รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
7. นางจงรักษ์  เสื้อฉ้วน  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ม.รามคำแหง  

สาขาวิทยาบริการฯ จังหวัดตรัง 
8. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.เมืองตรัง  
9. นายเจษฎา  อนันทวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
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๑๐๖ 

 
10. นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรศิริกุล  
11. นางสุภาวรรณ คำแหง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรศิริกุล 
12. นายธวัชชัย  ล้วนแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
13. นางสาวนวังกมล  เอกพรพิชญ ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
14. นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ์ หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป มทร.ศรีวิชยั วิทยาเขตต 
15. ดร.จิราภาณ์  ชูวงศ์  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ  

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง 
16. นางกิตติยา ชิดเชื้อ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.ตรัง กระบี ่
17. นางสาวสุเมตตา คงสง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต 2 
18. นางกาญจนา  หนูอุไร  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เทศบาลนครตรัง 
19. นางสาววิภาวรรณ  แก้วลาย นักวิชาการสาธารณสุข 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
20. นางสาวปิดา  เอียดตรง นักส่งเสริมการปกครองสาวนท้องถิ่น  

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง 
21. นายเฉลิม  กลิง้กล่อง  นักวิชาการศาสนศึกษา 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 
22. นางสาวจิยา เนียมสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 
จัดทำเอกสาร  
นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
ผู้ช่วยประสานงาน 
นายประภาศ ขำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางสาวฮัสลีนา  แมละมัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางแสงอรุณ  สมประสงค ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง  :  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
จัดพิมพ์ครั้งที ่๑    เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม 2565 
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ของสถานศกึษาในจงัหวดัตรงั     

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัตรงั : กลุม่พฒันาการศกึษา  

www.tpeotrang.go.th  
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