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แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
คำนำ 

 
 แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวร ัสโค โรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เล่มนี ้ สำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐา น 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำข้ึนเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศกึษาใน
ส ั งก ัด  ใช ้ เป ็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิ งานสำหร ับ เตร ียมความพร ้อมก ่อนเป ิด  ภาค เร ียนท ี ่  ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื ่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเร ียน ผู ้ปกครอง และประชาชนทั ่วไปว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
เล่มนี ้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ในสถานศึกษา และใน
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทำงาน
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำจนสำเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
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ส่วนท่ี ๑ 
ความรู้เบื้องต้นท่ีควรรู้ 

 

การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจใหกั้บประชาชน ๒ เรื่องที่สำคัญและนำสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การรณรงค์ให้
นักเร ียนอายุ ๑๒ -๑๘ ปีเข้าร ับการฉีดวัคซีน Pfizer และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : 
Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด จึงเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคคลที่เก่ียวข้อง จะต้องรับรู้และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer และปฏิบัติตามมาตรการไดอ้ย่างเครง่ครดั 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  
  นอกจากวัคซีน Pfizer ที่รัฐนำมาให้กับนักเรียนอายุ ๑๒-๑๘ ปีเข้ารับการฉีดแล้ว ยังมีวัคซีนทางเลือก
อีกหนึ ่งยี ่ห้อ ได ้แก่ Sinopharm ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการฉีดวัคซีน ให ้กับเด็กและเยาวชนอายุ
ระหว่าง ๑๐-๑๘ ปี ในโครงการ VACC 2 School ด ังนั ้น เพื ่อให้ความรู ้เบื ้องต้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงขอนำเสนอข้อมูลที ่ควรรู ้ของ วัคซีน Pfizer  วัคซีน Sinopharm และมาตรการ 
Sandbox : Safety Zone in School พอสังเขป ดังน้ี 

 

๑. วัคซีน Pfizer 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมี
การกล่าวถึง เก่ียวกับการฉีดวัคซีน (COVID-19 Vaccines) กันมากมาย โดยเฉพาะการเร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู”่ 
ซ่ึงจำเป็นต้องอาศัยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้าช่วย มีวัคซีนที่ผ่านการรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
และทุกประเทศได้เลือกและนำมาให้ประชาชนรับการฉีด  วัคซีน (COVID-19 Vaccines) มีหน้าที่สำคัญ คือ 
การเพิ ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปเพิ ่มจำนวน และเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันให้พร้อมเข้าทำลาย 
ส่ิงแปลกปลอม หรือไวรัสชนิดต่างๆ ที่แฝงเข้ามาในร่างกายได้ในทันที ซ่ึงเป็นถือเป็นอาวุธช้ินสำคัญที่ช่วยยับย้ัง
ความรุนแรง หมายรวมถึงช่วยลดอัตราการติดเชื ้อและการเสียชีวิตของประชาชน ปัจจุบันวัคซีนที่ ผ่าน 
การรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มีหลายย่ีห้อมีประสิทธิภาพในการทำหน้าทีแ่ตกตา่งกัน(โรงพยาบาล 
วิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนล. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)  ได้แก่  
   ๑. Pfizer ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 95% 
   ๒. Moderna ผลิตโดยประเทศสหรฐัอเมริกา มีประสิทธิภาพ 94.5% 
   ๓. Johnson and Johnson ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 66% 
   ๔. AstraZeneca ผลิตโดยประเทศอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 65% 
   ๕. Covishield ผลิตโดยประเทศอินเดีย มีประสิทธิภาพ 72% 
  ๖. Sinovac ผลิตโดยประเทศจีน มีประสิทธิภาพ >50%  
   ๗. Sinopharm ผลิตโดยประเทศจีน มีประสิทธิภาพ 79-86% 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/วัคซีนไฟเซอร์%20เมื่อวันที่%20๖%20ตุลาคม%20๒๕๖๔
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  สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ฉีดกับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี น้ัน
ได้แก่ Pfizer ซ่ึงองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองการใช้วัคซีน Pfizer เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และประเทศไทยโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ข้ึนทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้
สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให ้กับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปี ด ังนั ้นร ัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด Kick Off การฉีดวัคซีน Pfizer ให ้กับนักเร ียนนักศึกษา 
อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปีในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามีความปลอดภัย 
และนักเรียนได้รับวัคซีนอย่างถ้วนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Onsite 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ซ่ึงสอดคล้องกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย(๒๒ กันยายน๒๕๖๔) 
ได้ติดตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีนโควิด ๑๙ ในเด็กและวัยรุ่น โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัย และประโยชน์ทางด้านสุขภาพของเด็กเป็นสำคัญ และได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง 
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ให้ใช้กับเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่อายุ ๑๒ ปีข้ึนไป ซ่ึงขณะน้ีมีชนิด
เดียวที่มีในประเทศไทยคือ วัคซีน Pfizer 
  วัคซีน Pfizer เป ็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA Vaccine) กระตุ ้นการสร้างภูม ิคุ ้มกันได้ดี 
(Antigen) ให้ร่างกายรู้จักกับเช้ือโรคโควิด๑๙ หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ ๒ แล้ว จะมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคโควิด๑๙ สูงถึง ๙๑.๓% ในช่วง ๗ วันถึง ๖ เดือนหลังฉีดป้องกันความรุนแรงของโรคได้ ๑๐๐% 
ป้องกันการติดเช้ือมีอาการที่ ๙๔% ป้องกันการติดโรค ๙๖.๕% ป้องกันการเสียชีวิต ๙๘-๑๐๐% นอกจากน้ียัง
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด๑๙ สายพันธุ์อังกฤษ หรืออัลฟ่า ได้ถึง ๘๙.๕% ป้องกันโควิด ๑๙ สายพันธุ์
แอฟริกาใต ้ หรือเบต้า ได ้ถึง ๗๕% งานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ พบว่า วัคซีน Pfizer มี
ประสิทธิภาพ ๘๘ % ในการป้องกันการป่วยแบบมีอาการจากไวรสั เดลต้าหรืออินเดีย 
  การรับวัคซีน Pfizer รับการฉีดทั้งหมด ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ห่างจากเข็มแรก ๒๑-๒๘ วัน ใช้วิธีการฉีด
เข้ากล้ามเน้ือแขนด้านบน ภูมิคุ้มกันจะเริ่มเกิดหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว ๑๒ วัน แต่ภูมิคุ้มกันจะทำงาน
เต็มที่หลังจากฉีดครบ ๒ เข็มหลังการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ หรือเข็ม ๒ ผู้รับการฉีดอาจมีผลข้างเคียงบ้างแต่ไม่รุนแรง 
(โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนล. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๒. วัคซีน Sinopharm 
  วัคซีน Sinopharm เป็นวัคซีนชนิดเช้ือตาย ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งปักก่ิง (Beijing Institute of 
Biological Products: BIBP) นำเข้าโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้รับการอนุมัติข้ึนทะเบียนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพ่ือกระตุน้ใหร้่างกายสร้างภูมิคุม้กันในผู้ที่มอีายุตัง้แต่ ๑๘  
ปีข้ึนไป ฉีดครั้งละ ๑ โดส จำนวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๒๑ - ๒๘ วัน ในประเทศไทย วัคซีน Sinopharm เป็นวัคซีน
ทางเลือกที่กระจายให้กับองค์กร นิติบุคคล รวมถึงบุคคลธรรมดาผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ 
มิถุนายน จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนทั้งส้ิน ๑๕ ล้านโดส โดยที่ผ่านมาเป็นการฉีดให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี 
ข้ึนไป   
  วัคซีน Sinopharm อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมูลเรื่องการกระตุน้ภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในเด็ก และขณะน้ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ยังไม่ไดร้ับรองใหใ้ช้ในเด็กและวัยรุ่น 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/วัคซีนไฟเซอร์%20เมื่อวันที่%20๖%20ตุลาคม%20๒๕๖๔
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(ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แหง่ประเทศไทย.๒๒ กันยายน๒๕๖๔) ซ่ึงสอดคล้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(ชนาธปิ 
ไชยเหล็ก.๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) กล่าวว่า การฉีดวัคซีน Sinopharm ในกลุ่มอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จะต้องได้รับการ
อนุมัต ิขึ ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  ก่อน ถึงแม้จะเป็นชนิดเชื้อตาย แต่ก็
จำเป็นต้องมีข้อมูลการวิจัยในระยะที่ ๓ ซ่ึงเป็นระยะที่มีการศึกษาทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน
รองรับ และในเมื่อ อย. ยังไม่อนุมัติ การฉีดวัคซีน Sinopharm ให ้กับนักเรียนอายุ ๑๐-๑๘ ปี เป ็นเพียง
โครงการวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น โดยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ นายแพทย์  
นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ได้เปิดโครงการ ‘VACC 2 School’ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก 
ซิโนฟาร์ม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกว่า ๒,๐๐๐  
คน และจะดำเนินการฉีดจนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมัครเข้าร่วม
โครงการรวม ๑๓๒ โรง คิดเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๘,๐๐๐ คน 

 

๒. โรงเรียน Sandbox : Safety Zone in School 
   กระทรวงศึกษาธิการ ร ่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย  
วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย) มีการนำร่องเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ตามมาตรการ Sandbox 
Safety Zone in School ในโรงเรียนประเภทพักนอน มีการดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๔ ซ่ึงมีการแบ่งโซนคัดกรอง โซนกักกันผู้สัมผัสเส่ียง และโซนปลอดภัยสีเขียว ร่วมกับมาตรการต่าง  ๆ มี
การติดตามและประเมินผล พบว่าได้ผลดี แม้พบผู้ติดเช้ือ ก็เป็นการสัมผัสกับผู้ติดเช้ือภายนอกและตรวจจับได้ 
นับได้ว่าเป็นระยะที่ ๑ ที่ประสบผลสำเร็จ จึงเตรียมขยายผลในโรงเรียนแบบไป-กลับ และโรงเรียนพักนอน-ไป
กลับ ในภาคเร ียนที ่ ๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๔ เป ็นระยะที ่ ๒ โดยมาตรการจะเข้มข้นกว่าระยะที่ ๑ เน้น ๖ 
มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มสถานศึกษา (ไทยรัฐออนไลน์.๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
 ดังน้ันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาของเอกชนทุกแห่งทั้งแบบ 
พักนอน แบบไป-กลับ แบบพักนอน-ไปกลับ และลักษณะอ่ืนๆ จะเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติแบบ  
Onsite ได้จะต้องดำเนินการมาตรการที่เข้มข้น โดยเน้น ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการ
เข้มสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 
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ส่วนท่ี ๒ 
แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

  

   การเตรียมการก่อนการเปิดเรียน มีความสำคัญอย่างมากเน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตน
ของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการติดเช้ือโรค โควิด  ๑๙ 
(Covid-19) ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิดังน้ี 

 
๑. การประเมินความพร้อมกอ่นเปิดเรียน 

 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ   
Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ลิงก ์ระบบ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school  แบบประเมิน
ตนเองดังกล่าว ประกอบด้วย  ๖ มิติ  ๔๔ ข้อ สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมินทั้ง ๔๔ ข้อ ตามข้ันตอนการ
ประเมินตนเอง ดังภาพ  
 

 
 
 
 
 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school
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⚫ กรอบการประเมิน Thai Stop Covid Plus 
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรค 
  1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
  2. มีมาตรการสังเกตอาการเส่ียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหน่ือยหอบ หายใจลำบาก จมูก
ไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
  3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู ้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต ้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย หรือไม่ 
  4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียน ร ้องขอ หรือผู้ที ่ไมม่ี
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 
  5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
  6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
  7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีน่ังเรียน ที่น่ังในโรงอาหาร ที่น่ังพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่าง
น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social Distancing) หรือไม่ 
  8. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัด เจนในการจ ัดเว้นระยะห่างระหว่าง กั น หรือไม่  
  9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจดัเว้นระยะหา่งตามที่กำหนดได ้มีการสลับวันเรียนของแต่ละช้ันเรียนหรอื
การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือไม่ 
  10. มีการทำความสะอาดหอ้งเรียน ห้องต่าง ๆ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 
  11. มีการทำความสะอาดบรเิวณจุดสัมผัสเส่ียงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู 
มือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ 
  12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในหอ้งเรียน หรือไม่ 
  13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานไดด้ ีสำหรบั
ใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 
  14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม่ 
  15. มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาต ิหรือไม่ 
  16. ม ีการจ ัด เหล ื ่ อมเวลาทำก ิจกรรมน ักเร ียน เหล ื ่ อม เวลาก ินอาหารกลางว ัน หร ือไม่  
  17. มีมาตรการใหเ้ว้นระยะหา่งการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือไม่ 
  18. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน      
ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 
  19. มีห ้องพยาบาลหรือพื ้นที ่สำหรับแยกผู ้ม ีอาการ เส ี ่ยงทางระบบทางเด ินหายใจ หรือไม่  
  20. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม่ 
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มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
  21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัตเิพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป ็นต ้น หรืออื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวกับโรคโควิด  19 หรือไม่ 
  22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 
  23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก(ประถมศึกษา) ไม่เกิน 
1 ช่ัวโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยมศึกษา) ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน หรือไม่ 
  24. มีการใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website, Facebook, Line, QR 
Code, E-mail หรือไม่ 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
  25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า สำรองสำหรบัเดก็เล็ก หรือไม่ 
  26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 
  27. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนไดร้ับบรกิารสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง หรือไม่ 
  28. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 
พร้อมมีตารางเวรทกุวัน หรือไม่ (กรณีมีที่พักและเรือนนอน) 
  29. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้าน
ศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทกุวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 
  30. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ 
รวมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกต ิหรือไม่ 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
  31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักต ัว หรือกรณีปิด
โรงเรียน หรือไม่ 
  32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพ่ือลดการรงัเกียจและการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 
หรือไม่ 
  33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัตดิา้นการจัดการความเครียดของครแูละบุคลากรของสถานศึกษา หรือไม่ 
  34. มีการตรวจสอบประวตัิเส่ียงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 
วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 

35. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัตติามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเช้ือหรือป่วย
ด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 
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มิติที่ 5 นโยบาย 
  36. มีการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ความรู ้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเร ียน ครู บ ุคลากร และ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน 
หรือไม่ 
  37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น 
ลายลักษณ์ หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 
  38. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา หรือไม่ 
  39. มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน หรือไม่ 
  40. มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่น่ัง
บนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน) 
มิติที่ 6 การบริหารการเงนิ 
   41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม หรือไม่ 
   42. มีการจัดหาซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปอ้งกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น 
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 
   43. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถ่ิน บริษัท
ห้างร้าน NGO เป็นต้น หรือมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 หรือไม่ 
   44. มีการจัดหาบคุลากรในการดแูลนักเรียนและการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศกึษา หรือไม่ 
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  เมื่อสถานศึกษาประเมินตนเอง ผ่านการประเมินทั้ง ๔๔ ข้อ จะได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน จาก 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังภาพตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. การเตรียมการก่อนเปดิภาคเรียน 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด

ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) 
ลงวันที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื ่อให ้สถานศึกษา
นำไปใช้ในการการปฏิบตัิ โดยจำแนกประเภทของสถานศกึษา ดังน้ี 
 

๒.๑ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทพักนอน 
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ๔ องค์ประกอบ ดังน้ี 
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ  ลักษณะอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคารของสถาบนัการศึกษาประเภท

พักนอนหรือโรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 
๑.๑ หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 

        ๑.๒ พ้ืนที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
        ๑.๓ พ้ืนที่/อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
         ๑.๔ สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศกึษา 

โดยจัดอาคารและพ้ืนทีโ่ดยรอบใหเ้ป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
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๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทกุฝ่าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์
จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให ้ม ีการประชุมหารือร ่วมกันของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัด
พื ้นที ่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอ
โครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ  โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้องเตรียมการ
ประเมินความพร้อม ดังน้ี 
            ๓.๑ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
    ๑) ต ้องประเมินและผ่านการประเมินความพร้อมโดยใช้เครื ่องมือ Thai Stop Covid Plus 
(TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE Covid 
    ๒) ต้องจัดให้มีสถานทีแ่ยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรบัการดแูลรักษา
เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศกึษามกีารตดิเช้ือโควิด ๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึง
มีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครอืข่ายในพ้ืนที่ที่ดแูลอย่างใกล้ชิด 
   ๓) ต้องจัดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบใหเ้ป็นอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน ดังน้ี 
         (๑) Screening Zone  จัดพ้ืนที่หรือบรเิวณใหเ้ป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่
เหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และผู ้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื ่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะ
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบตัิงานในโซนอ่ืนได้  
    (๒) Quarantine Zone  จัดพื ้นที ่หร ือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ 
สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble 
    (๓) Safety Zone  จัดเป็นพ้ืนที่ปลอดเช้ือปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร
ที่ปฏิบัติภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย 
    (๔) ต ้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ  
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศกึษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 

     ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 
 ๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป  
ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคมุสูงสุด(พ้ืนที่สีแดง)และพ้ืนที่ควบคมุสูงสุดและเข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม)  
   ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง Antigen 
Test Kit (ATK) ก่อนเข้า Quarantine Zone   
   ๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด ๑๔ 
วัน ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลงตามความ
เหมาะสม ๗-๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
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๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา   ระหว่างภาคการศึกษาต้อง
ดำเนินการ ดังน้ี 

     ๔.๑ โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online 
หรือแบบผสมผสาน(Hybrid) 

     ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตาม
เขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด  

     ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือเฝ้าระวังตาม
เกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด  

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

     ๔.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเร ียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเน่ือง 
๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ

จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจกแหล่งอาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรือการสั ่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท ี ่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ
ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค เป็นต้น 

๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการป้องกัน
โรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื ้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด๑๙ หรือผลตรวจ ATK  
เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่าง
เข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
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๒.2 มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทไป-กลับ 
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ๔ องค์ประกอบ ดังน้ี 

  ๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ  ลักษณะอาคารและพื ้นที ่โดยรอบอาคารของโรงเร ีย นหรือ
สถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับทีม่ีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

     ๑.๑ พ้ืนที่/อาคารสนับสนุนการบรกิาร 
     ๑.๒ พ้ืนที่/อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

โดยจัดอาคารและพ้ืนทีโ่ดยรอบใหเ้ป็นพ้ืนที่ปฏิบัตงิานทีป่ลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น Covid free Zone 
๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  ต ้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดพ้ืนที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา 
ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพ้ืนที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด 

๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องเตรียมการ
ประเมินความพร้อม ดังน้ี 

     ๓.๑ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน 

MOE Covid 
๒) ต้องจัดให้มีสถานทีแ่ยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรบัการดแูลรักษา

เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามกีารตดิเช้ือโควิด๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึง
มีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครอืข่ายในพ้ืนที่ที่ดแูลอย่างใกล้ชิด 

๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบา้นกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไป
สัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 

๔) ต ้องจ ัดพ ื ้นท ี ่ห ร ือบริ เวณให ้ เป ็นจุ ดคัดกรอง (Screening Zone) ท ี ่ เหมาะสม  
จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ  
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน 

๕) ต ้องม ีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ  
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 

     ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ 
๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วนนักเรียน

และผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคมุสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม)  

๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที ่สีแดงเข้ม)ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของ
สถานศึกษา  
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๓) น ักเร ียน คร ู  และบ ุคลากรในสถานศึกษา ม ีการทำก ิจกรรมร่วมก ันในรูปแบบ  
Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 

๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา  ระหว่างภาคการศึกษาต้อง
ดำเนินการดังน้ี 

     ๔.๑ สามารถจัดการเร ียนการสอนได้ ท ั ้งร ูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน
(Hybrid) 
           ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) 
อย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด  
               ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือเฝ้าระวังตาม
เกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด  
           ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
              ๔.๕ นักเร ียน ครู และบุคลากร ที ่เกี ่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม
ประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานทีต่่าง ๆ  แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 

     ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรบัสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อย่างเคร่งครดั 
 ๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเร ียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเน่ือง 
   ๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ
จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

 ๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ  อาทิเช่น การจัดซื ้อจัดหาวัตถุด ิบจากแหล่งอาหาร                 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซ้ืออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบรโิภค เป็นต้น 

๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการป้องกัน
โรคโควิด๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็น
บวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดย
หลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง
นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 



  
  

 

14 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 ๗) ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย
ข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗-๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดั 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด(พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
  ๔.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน Thai 
Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 

 
 2.3 มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรอืสถานศึกษาอืน่  
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม
ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพ่ือให้
สถานศึกษานำไปใช้ในการการปฏิบัติ โดยจำแนกประเภทของสถานศึกษา ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทพักนอน 
และประเภทไป-กลับ  เท ่านั ้น เนื ่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน มีประเภทโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่มีลักษณะที่แตกต่าง เช่น 
   ๑. ประเภทพักนอนและไป-กลับ 
    ๒. ขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
   ๓. ระดับการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษา  
   ๔. สถานศึกษาที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วน 
   ๕. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ลักษณะอ่ืน ๆ ต้องดำเนินการ ดังน้ี 
       ๑) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้ง ๔ องค์ประกอบ 
       ๒) กรณีโรงเร ียนหรือสถานศึกษาเป็นประเภทพักนอนและไป-กลับ ต้องนำมาตรการ 
Sandbox : Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหว่างประเภทพักนอน และประเภทไป-
กลับ อย่างเคร่งครัด 

ทั้งน้ี โรงเรียน หรือ สถานศึกษาทุกประเภท ทุกลักษณะ ที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดย
ดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อ
ผู ้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที ่ (ศ ึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจงัหวดั) 
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้อง
จัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความ
พร้อมสู่การปฏิบัติ และด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรอืสถานศึกษา ให้ครบถ้วน  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ส่วนท่ี ๓  
แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 

 

สถานศ ึกษาต้องปฏิบ ัต ิตามมาตรการระหว่าง เป ิดเร ียนตามที ่ กระทรวงสาธารณส ุขและ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหค้รอบคลุมทุกมิตอิย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสูงสุด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ดำเนินการจัดทำและรวบรวมแนวปฏิบัติระหว่างเปิดเรียน 
เป็น ๒ กรณี ดังน้ี 

1. กรณีเปิดเรียนไดต้ามปกต ิ(Onsite) สถานศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
๗ มาตรการเข้มงวด ๑) สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม                          

    การประเมินผลผ่าน MOE Covid 
2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม 
    ข้ามกลุ่มและจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกต ิ(๖ x ๘) ไม่เกิน ๒๕ คน  
    หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕ เมตร   
    พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด 
3) จัดระบบการใหบ้ริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน 
    สถานศึกษาตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ  
    เช่น การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดบิจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหารหรอื 
    การส่ังซ้ืออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและ 
    ต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค ตามหลักสุขาภิบาล 
    อาหารและหลักโภชนาการ 
๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใหไ้ดต้ามแนวปฏิบัตดิ้านอนามัยส่ิงแวดล้อม   
    ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษาได้แก่ การระบายอากาศภายใน 
    อาคาร การทำความสะอาดคณุภาพน้ำดืม่ และการจัดการขยะ 
๕) ให้นักเรียนที่มีความเส่ียงแยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation)  
    และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รองรับการดูแลรักษาเบื้องตน้ กรณี 
    นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีผลการตรวจพบเช้ือโรคโควิด๑๙  
    หรือผล ATK เป็นบวกโดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 ๖) ควบคุมดูแลการเดนิทางกรณีมกีารเข้าและออกจากสถานศึกษา         

    (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่าง ๆ   
    ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
๗) ให้จัดให้ม ีSchool Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
    ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗ วัน  
    และประวัติการรบัวัคซีน ตามมาตรการ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑) การระบายอากาศภายในอาคาร 
- เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 

๑๕ นาที หน้าต่างหรอื ช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศ
ภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 

- กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลัง
การอย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าตา่งระบายอากาศช่วงพัก
เที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน กำหนดเวลาเปิด-ปดิ
เครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสมำ่เสมอ 

๒) การทำความสะอาด 
     -    ทำความสะอาดวัสดส่ิุงของด้วยผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความ  
          สะอาด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ 

- ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบนพ้ืนผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น 
ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิด ประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ 
(กดลิฟท์ จุดน้ำดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% 
นาน ๑๐ นาที และฆ่าเช้ือโรคบนพ้ืนผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรา
มิก สแตนเลส ด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ์๐.๑% 
นาน ๕-๑๐นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพ่ิมความถ่ีตาม
ความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาทีม่ีผู้ใช้งานจำนวนมาก  

๓) คุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
    -    ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีส่ิงเจือปน 
    -    ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดืม่และภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน     
         (ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกันเด็ดขาด) 
    -    ตรวจคุณภาพน้ำเพ่ือหาเช้ือแบคทเีรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม  
         ทุก ๖ เดือน 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 ๔) การจัดการขยะ 

    -    มีการคัดแยกลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce Reuse    
         Recycle) 
   -     กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเส่ียงสูง/ กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัย    
         ที่ใช้แล้วนำใส่ในถังขยะปิดใหม้ิดชิด 

การใช้อาคาร  
สถานที่ของสถานศึกษา 

การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สถานศึกษา
หรือผู้ขออนุญาต ต้องจัดทำมาตรการเพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครหรอื คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดจะพิจารณาร่วมกับ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการได ้โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังน้ี 
๑. แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
 ๑) กำหนดจุดคัดกรองช่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือ
เหน่ือยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
ข้ึนไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยก
ผู้ที่มีอาการออกจากพ้ืนที่ 
 ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัย ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3) จัดให้มีเจลแอลกฮอล์ หรือ จุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้
บริการ บริเวณต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก 
หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ และพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ  เป็นต้น  
 4) จัดบริการอาหารในลักษณะทีล่ดการสัมผัสอุปกรณท์ี่ใช้ร่วมกัน เช่น จัด
อาหารว่างแบบกล่อง (Box Set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว 
(Course Menu) 
 5) กรณีที่มีการจัดใหม้ีรถรบัส่งผู้เข้ารว่มกิจกรรม ให้เว้นระยะหา่ง ๑ ที่น่ัง ทำ
ความสะอาดรถรับส่งทกุรอบหลังใหบ้รกิาร 
 6) กำกับให้นักเรียนน่ังโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างทีน่ั่ง และทางเดิน 
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
 7) จัดให้มีถังขยะทีม่ีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะ เพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกตอ้ง 
และการจัดการขยะที่ด ี
 8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารทีด่ี มีการหมุนเวียนของอากาศ
อย่างเพียงพอ ทั้งในอาคารและหอ้งส้วม และทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
  9) ให้ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือทั่วทัง้บรเิวณ และเน้นบริเวณที่มักมีการ

สัมผัส หรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ  ด้วยน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ หรือแอลกฮอล์ 
70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดห้องส้วมทกุ 2 ช่ัวโมงและอาจเพ่ิม
ความถ่ีตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก 
 10) มีมาตรการตดิตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอปพลิเคชัน 
หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกด้วยการบนัทึกข้อมูล 
 11) มีการจัดการคณุภาพเพ่ือการน้ำอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม 
     - จัดให้มีจุดบรกิารน้ำดื่ม 1 จุด หรือหัวก๊อกต่อผู้บริโภค 75 คน  
     - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ 
     - ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และใช้แก้วน้ำส่วนตัว 
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จดักจิกรรม 
  1) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จำนวน
คนต่อพ้ืนที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรตอ่คน พิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่
ทางเดินให้มีสัดส่วนมากข้ึน 
  ๒) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนใหเ้พียงพอ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน QR Code ในการลงทะเบียนหรือตอบ
แบบสอบถาม 
  ๓) ประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการปอ้งกันการแพรร่ะบาดให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ 
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหน่ือยหอบ 
ให้งดการเข้าร่วม กิจกรรมและพบแพทย์ทนัที 
 ๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบคุคลอย่าง
น้อย ๑ - ๒ เมตร งดการรวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง 
 ๓) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือ
หลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรอืส่ิงของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปล่ียน
เส้ือผ้าและอาบน้ำทันที 
 ๔) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานทีอ่ย่างเคร่งครดั และปฏิบัติตามมาตรการ
สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
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2. กรณีโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
 การจัดการเร ียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวร ัสโคโรนา  ๒๐๑๙         
(Covid-19) ซึ ่งสถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื ่อให ้ผู้เร ียนได้ร ับการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) โดยพิจารณารูปแบบให้มี   
ความเหมาะสม และความพรอ้มของสถานศึกษา ดังน้ี 
 1) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) คือการเรียนรู้ที่ใ ช้ส่ือวีดิทัศน์การ เรียนการสอนของ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ และใช้ส่ือ
ว ีด ิท ัศน์การเร ียนการสอนของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพื ้นฐาน ในช ั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ ๔  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ๒) การเรียนการสอนแบบออนไลน์  (Online) การจัดการเร ียนการสอนผ่านอินเทอร์เน ็ตและ 
แอปพลิเคชั ่น  การจัดการเร ียนการสอนแบบนี ้ สำหรับครูและนักเร ียนที ่ม ีความพร้อมทางด ้านอุปกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 ๓) การเรียนผ่านหนังสือ เอกสารและใบงาน  (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณทีี่
นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้น โดยสถานศึกษาจัดทำแบบฝึกหัด 
หรือให้การบ้านไปทำที่บา้น อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอ่ืน ๆ  ตามบริบทของท้องถ่ิน 
  4)  การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ ( ON Demand)  คือการเร ียนรู ้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV 
(www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 

กรณีเปิดเรียนไดต้ามปกต ิ(On Site)  
 

กรณีโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
 

1. ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม 
และ ๗ มาตรการเข้ม 

2. ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านสาธารณสุข 
5. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม 
6. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วม

กิจกรรม  

1. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) 
2. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

(Online) 
3. การเรียนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน  

(ON Hand) 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบ 

(ON Demand) 
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ส่วนท่ี ๔ 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

 

  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙     
(Covid-19) ที่กำหนดไว้น้ี สถานศึกษาควรพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณารูปแบบให้มีความ
เหมาะสม ตามความต้องการของสถานศึกษา และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน นอกจากน้ี
สถานศึกษาสามารถที่จะกำหนดแนวทางการการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้น้ี หรือจัดการ
เร ียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั ้งนี ้ต ้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเร ียน ครู และบุคลากร 
เป็นสำคัญ 
 

   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 
รูปแบบทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(Covid-19) มี ๒ รูปแบบ ดังน้ี 
๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน (Onsite)  
      วิธีการน้ีสำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองผ่าน ตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา
ในระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที ่ ๓๒)               
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพ่ือให้สถานศึกษา
นำไปใช้ในการปฏิบ ัติอย่างเคร่งครัด ซึ ่งสถานศึกษาจะต้องนำเสนอ ร ูปแบบการจัดการเร ียนการสอน           
ผ่านคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสถานศึกษาจึงจะสามารถเปิดการเรียน
การสอนได้  
  เมื ่อสถานศึกษาเปิดให้ม ีการเร ียนการสอนตามปกติ ท ี ่เน้นการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ในโรงเร ียนหรือ 
ในชั ้นเร ียนเป็นหลัก ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเร ียนการสอนอื ่นๆ มาผสมผสาน(Hybrid) ใช้กับการเรียน 
การสอนเพิ ่มเต ิมในชั ้นเร ียนได้ เช่น การเร ียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) หรือการเร ียนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่าน 
แอปพลิเคชัน (Online) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความพร้อม และความต้องการของสถานศึกษา หรือครูผู้สอน ดังน้ี 
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  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ในแบบช้ันเรียน (Onsite) 

      ร ูปแบบเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู ้ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ ซ่ึงมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนได้ตามตัวอย่าง ดังน้ี   
        รูปแบบที่ 1 การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับช้ันมาเรียน 
              รูปแบบน้ี สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
จัดให ้นักเร ียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.๑ – ม.๓) มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔ – ป.๖) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม.๖) มาเร ียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร ์ สลับกันไปทุกสัปดาห์   
ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON Air และ Online 
ตามบริบทความพรอ้มของนักเรียน 
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รูปแบบที่ ๒ การสลับช้ันมาเรียนของนกัเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 
        รูปแบบน้ี สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัด
ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
มาเรียนในวันคู่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
(ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในวันคี่ สลับกันไป ในวันที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการ
สอนทางไกลได้ ทั้ง ON Air และ ONLINE ตามบริบทความพรอ้มของนักเรียน 

 
 
 

 
 
 
  
   
  รูปแบบที่ ๓ การสลับช้ันมาเรียนของนกัเรียน แบบสลับวันมาเรยีน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 

 รูปแบบน้ี เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก     
มีพ้ืนที่ห้องเรียนจำกัดหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนต้องสำรวจ
ข้อมูล เพ่ือวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ให้สลับกันมาเรียน สัปดาห์แรก
และสัปดาห์ที่สาม กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่สอง
และสัปดาห์ที่ส่ี กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป 
นักเร ียนสามารถเร ียนรู ้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท ั ้ง On Air และ Online ตามบริบทความพร้อม 
ของนักเรียน 
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รูปแบบที่ ๔ การสลับช่วงเวลามาเรยีนของนักเรยีน แบบเรียนทุกวัน 

 รูปแบบน้ี สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให้
นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)  
มาเรียนในช่วงเวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖)  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) มาเรียนในมาเรียนในช่วงเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ในวันที่นักเรียนอยู่ที่
บ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง On Air และ Online ตามความเหมาะสม 
และความพร้อมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ ๕ การสลับกลุ่มนักเรยีน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเปน็ ๒ กลุ่ม 
  ร ูปแบบนี้ เหมาะสมกับสถานศึกษาที ่มีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ที ่ม ีจำนวนนักเรียน 

ต่อห้องมาก มีพื ้นที ่ห ้องเร ียนจำกัดหรือโรงเรียนที ่จ ัดการเรียนการสอนโครงการห้องเร ียนพิเศษต่าง ๆ  
สถานศึกษาต้องสำรวจข้อมูล เพ่ือวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B ให้
สลับกันมาเรียน วันจันทร์ กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล วัน
อังคาร กลุ่ม A เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนสลับกันไป นักเรียน
เรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ทั้ง ON AIR และ ONLINE ตามความเหมาะสม และความพร้อมของ
นักเรียน 
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รูปแบบที่ 6 รูปแบบอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปแบบที่ ๖ รูปแบบอื่น ๆ   

   นอกจากรูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ ๕ ดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ
นักเรียนในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
(กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคมุโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามลำดับ 

๒. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
     รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มี ๔ รูปแบบ ดังน้ี 
  ๒.๑ รูปแบบการเรียนผ่านโทรทศัน์ (On Air)  

วิธีการน้ี เป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้หรือไม่สามารถจัดการ เรียน  
การสอนให้นักเรียนมา เรียนที่ โรง เรียนพร้อมกันได้ทุกคน เป็นการเรียนรู้ผ่านส่ือวิดิทัศน์การจ ัดการ
เร ียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต ั ้งแต่ชั้นอนุบาลปีที ่ ๑  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ โดยดำเนินการออกอากาศ มีทั้งหมด ๔ ระบบ ได้แก่  
   ๑. ระบบดาวเทียม (Satellite)  
     ๑.๑ KU-Band (จานทึบ) ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐  
     ๑.๒ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง ๓๓๗ – ๓๔๘   
   ๒. ระบบดิจิทัลทวีี (Digital TV) ช่อง ๓๗ – ๔๘  
   ๓. ระบบเคเบิ้ลทีวี  
        ๔. ระบบ IPTV.  
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  ๒.๒ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)  
 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน  การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี สำหรับ
ครูและนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเช่ือมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 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 
  

   ระดับปฐมวัย 
DLTV 10 Channel (อ.๑)  
DLTV 11 Channel (อ.๒)  
DLTV 12 Channel (อ.๓) 

   ระดับประถมศึกษา 
DLTV 1 Channel (ป.๑)  
DLTV 2 Channel (ป.๒)  
DLTV 3 Channel (ป.๓)  
DLTV 4 Channel (ป.๔)  
DLTV 5 Channel (ป.๕)  
DLTV 6 Channel (ป.๖)  

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
DLTV 7 Channel (ม.๑)  
DLTV 8 Channel (ม.๒)  
DLTV 9 Channel (ม.๓) 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
DLTV 13 Channel (ม.๔)  
DLTV 14 Channel (ม.๕)  
DLTV 15 Channel (ม.๖)  

 

https://contentcenter.obec.go.th/
https://deep.moe.go.th/
https://www.dltv.ac.th/
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๒.๓ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน  (ON Hand) 

      รูปแบบน้ีเป็นการเรียนการสอนผ่านหนังสือโดยให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้
ร ่วมกับรูปแบบอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเร ียน ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากร 
ไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบอ่ืน ๆ  
   ๒.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand)  
         รูปแบบน้ีเป ็นการเร ียนรู ้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง YouTube  
(DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
 

   คลังความรู้ (Knowledge Bank) ที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยี 
   ดิจิทัล ( Digital Learning Platform) 

 
           คลังความรู ้ (Knowledge Bank) ที ่สนับสนุนการเร ียนการสอน ด้วยระบบเทคโนโลยีด ิจ ิทัล           
(Digital Learning Platform) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)     ทำ
ให้นักเรียนไม่สามารถกลับไปเรียนแบบ Onsite ที่สถานศึกษาได ้แต่การเรียนของนักเรียนยังคงต้องดำเนินต่อไป
ไม่หยุดยั ้ง ด ังนั ้น คลังความรู ้ (Knowledge Bank) ที ่จะเป ็นแหล่งเร ียนรู ้ในระบบเทคโนโลย ีด ิจ ิทัล           
(Digital Learning Platform) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียน 
เลือกนำไปใช้ในการนำไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของสถานศึกษาแต่ละ
พ้ืนที่ ดังน้ี 
 ๑.  DEEP เว็บไซต์ https://deep.moe.go.th/ 
         DEEP ย่อมาจาก Digital Education Excellence Platform คือ แฟลตฟอร์มเพื ่อการเร ียนรู้
แห่งชาติ สร้างข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะครแูละบคุลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

  ๒.  OBEC Content Center   เว็บไซต์  https://contentcenter.obec.go.th/ 
             OBEC Content Center คือ คลังเนื ้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ  
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 ๓.  DLTV  เว็บไซต์ www.dltv.ac.th/  แอปพลิเคชัน  DLTV และช่องยูทูป DLTV  
1Channel - DLTV 12 Channel  และ DLTV 15 Channel 

 
   
 
       
 
               DLTV  คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เก ิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ               
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะน้ัน เพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะ
โรงเร ียนในพื ้นที ่ห ่างไกล ปัจจุบ ันโครงการนี ้อยู ่ในความดูแลของมูลนิธิศ ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเร ียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถมัภ์      
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนครูและนักเรียนที่ได้รับ
โอกาสเพิ ่มขึ ้นกว่าหนึ ่ งล้านห้าแสนคน ด้วยพระมหากรุณาธิค ุณของพระบาทสมเด ็จพระเ จ้าอยู ่หั ว                 
ทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงการศกึษาทีม่ีคณุภาพไดอ้ย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
   

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

         Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป ็นเว็บไซต์ที ่รวบรวมสื่อการเรียนการสอน 
โครงงาน บทความ ข้อสอบ และรายการโทรทัศน์และวิทยุที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   ๕. ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 
 
 
 
     เว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ คือ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็น 
ศูนย์การเรียนรู ้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั ่วประเทศให้
สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทกุคนไดใ้ช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 

https://www.scimath.org/index.php
https://learningspace.ipst.ac.th/
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 ๖. สะเต็มศึกษา(STEM Education Thailand) เว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org/ 
 
 
 
 
 

   สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บรูณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท ี ่เป ็นประโยชน์ต ่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเร ียนสร้าง             
ความเช่ือมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ
เข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่าน้ันผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค ้นพบใหม่ ๆ  พร้อมทั ้งสามารถนำข้อค้นพบนั ้นไปใช้หร ือบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวันได ้
 

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

 
     
  
 

   ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ 
และข้อสอบที ่พัฒนาโดย สสวท. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที ่ OECD อนุญาต       
ให้เผยแพร่ และข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท. สามารถใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) เดียวกันได้ 

 

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

 
 
 
 

 TK Park  คือ แอปพลิเคชัน  แหล่งรวมสาระความรูแ้ละความความเพลิดเพลินใหเ้ด็กไทยเรียนรูอ้ย่าง
สร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความหลากหลาย  
 
 
 

http://www.stemedthailand.org/
https://pisaitems.ipst.ac.th/
https://www.tkpark.or.th/tha/home
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  ๙. ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) เว็บไซต์ https://dlit.ac.th/site/classroom.php/ 

 
  
 
 
 

  DLIT คือเครื่องมือที่มีเน้ือหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างย่ังยืน 
  ๑๐.  ครูพร้อม  เว็บไซต์  https://www.ครูพร้อม.com/ 
 

 
  
 
   ครูพร้อม  เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำข้ึนมาใหม่ เพ่ือเสริมแฟลต
ฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ โดยจะเป็นคลังส่ือ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีข้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dlit.ac.th/site/classroom.php/
https://www.ครูพร้อม.com/
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   แอปพลิเคชัน (Applications) สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
 
สถานศึกษาสามารถเลือกใช้ Applications สนับสนุนการเร ียนการสอนทางไกล ซึ ่งเป ็นช่องทาง     

การส่ือสารการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล ที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ของสถานศกึษา ดังน้ี 
  

๑. Microsoft Teams 
 

     โปรแกรมประชุมออนไลน์ของ Microsoft สำหรับใช้พูดคุยประชุมกันผ่านการแชตและวิดีโอคอล   
อีกทั้งยังสามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์งานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการใช้ทำงานในระดับองค์กร
หรือการศึกษา สามารถใช้งานได้ฟรี โดยการใช้ Microsoft Team แบบฟรีจะสามารถเรียนออนไลน์ร่วมกันได้
สูงสุด ๑๐๐ คน นานสุด ๖๐ นาที พร้อมพ้ืนที่จัดเก็บไฟล์คนละ ๑GB รองรับการใช้งานทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์ 
ติดตั้งเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคช่ัน  บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต 
 

๒. Zoom Meeting   
 

     โปรแกรมประชุมออนไลน์แบบ Video Call ที่มีคนใช้งานกันมากที่สุดในช่วง Work from Home 
ซ่ึงทำให้องค์กรต่าง ๆ  สามารถประชุมงานพร้อมกันได้หลายคน พูดคุยแบบเห็นหน้ากัน สามารถแชร์หน้าจอให้
คนอ่ืนดูได้ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ก็สามารถใช้ Zoom ในการเรียนและสอนออนไลน์ได้ด้วย
เช่นกัน 
       สำหรับการใช้งาน Basic User (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) จะรองรับการซูมพร้อมกันสูงสุด ๑๐๐ คน 
แต่มีการจำกัดระยะเวลาการประชุมไว้ที่ ๔๐ นาทีต่อครั้ง สำหรับ Pro User (เสียค่าใช้จ่าย) รองรับการซูม
พร้อมกันสูงสุด ๓๐๐ คน และไม่จำกัดระยะเวลาทีใ่ช้ในการประชุม 
 
  ๓. Google Meet 

 
    โปรแกรมสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบออนไลน์ โดยผู้สอนที่มีบัญชี Google จะสามารถสร้าง

ห ้องเร ียนออนไลน์ท ี ่รองร ับน ักเร ียนได ้สูงสุด ๑๐๐ คน และใช้สอนได้สูงสุด ๖๐ นาทีต ่อการสร้าง  
ห้อง ๑ ครั้ง นอกจากน้ีก็ยังมีฟีเจอร์ข้ันสูงที่รองรับนักเรียนภายในหรือภายนอกช้ันเรียนสูงสุด ๒๕๐ คน และ
สตรีมมิ่งแบบสดสำหรบัให้คนเข้ามาดูพรอ้มกันได้สูงสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน 
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๔. LINE  
 
   

    LINE เป็นแอปพลิเคชัน  ที่นิยมใช้ในการคุยแชต การใช้ LINE สำหรับการสอนออนไลน์ไปด้วยก็เปน็
วิธีที่สะดวก เพราะทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องไปหาแอปฯ อ่ืน ๆ มาใช้เพ่ิมเติม โดยใช้ฟีเจอร์ Group 
Call ที ่รองร ับสูงสุดถึง ๒๐๐ คน ใช้ได ้ทั ้งบน PC และมือถือ อีกทั ้งสามารถแชร์ภาพหน้าจอของตัวเองให้
นักเรียนดูได้ หรือจะใช้ฟีเจอร์ Live เพ่ือถ่ายทอดสดการสอนก็ได้เช่นกัน 
 

๕. Discord      
 
  

    Discord เป ็นโปรแกรมแชตที ่เป็นที ่นิยมในกลุ ่มคนเล่นเกม ซึ ่งมีฟีเจอร์ท ี่เหมาะสำหรับใช้ใน        
การเรียนการสอนเช่นกัน คือสามารถสร้างห้องประชุมคุยกันทั้งแบบเสียงและแบบเปิดกล้อง รวมทั้งสามารถ
แชร์หน้าจอให้นักเรียนดูได้ แถมยังสามารถสร้างห้องแยกย่อยและกดย้ายห้องไปมาได้อย่างสะดวกง่ายดายอีก
ด้วย นอกจากน้ี Discord ยังมีจุดเด่นคือสามารถใช้ไดฟ้รี โดยรองรับจำนวนคนต่อหอ้งไดไ้มจ่ำกัด 
 

๖. Facebook Live   
 
    การใช้ Facebook Live ในการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ง่ายและสะดวก เน่ืองจากคนส่วนใหญ่

มักมีบัญชี Facebook อยู่แล้ว จึงสามารถสอนออนไลน์แบบถ่ายทอดสดให้นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้แสนง่าย 
แต่มีข้อเสียคือตัวผู้สอนจะไม่สามารถเห็นหน้าจากกล้องของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งไม่สามารถจำกัดผู้เข้าเรียน
ได้ แต่การแชร์หน้าจออาจตอ้งใช้โปรแกรมเพ่ิมเติมอย่างเช่น OBS 
  ๗. YouTube   

 

         YouTube เป็นอีกหน่ึงช่องทางที่สามารถใช้ถ่ายทอดสดการสอนได้เช่นเดียวกับ Facebook Live 
โดยตัวผู้สอนจะต้องมีบัญชี YouTube ส่วนผู้เข้าเรียนน้ันจะมีบัญชีหรือไม่มีก็ได้ และผู้สอนสามารถตั้งค่าการ
ถ่ายทอดสดเพื่อให้เฉพาะผู้ที่มีลิงก์สามารถเข้าเรียนได้ ส่วนการแชร์หน้าจออาจต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติม
อย่างเช่น OBS เหมือนกับ Facebook Live หากต้องการสตรีมแบบสดบนอุปกรณเ์คล่ือนที่ ช่องของผู้ใช้จะต้อง
มีผู้ติดตามอย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน จึงจะสามารถดำเนินการแบบสดผ่านคอมพิวเตอร์และเว็บแคมได ้

    สมาชิก YouTube Premium จะได้เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ฟรีที่มีหลากหลาย และรายการทีวี
บน YouTube แบบไม่มีโฆษณาคั่น โดยจะสตรีมภาพยนตร์เหล่าน้ีในอุปกรณ์ได้สูงสุด ๒ เครื่องพร้อมกันต่อ
บัญชี YouTube Premium ๑ บัญชีเท่าน้ัน และสตรีมในอุปกรณ์ได้สูงสุด ๔ เครื่องพร้อมกันหากใช้แพ็กเกจ 
YouTube Premium สำหรับครอบครวั 
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๘. Google Hangouts Meet    
 

                
      สามารถแชทกับเพ่ือน คุยแบบเห็นหน้าได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เช่ือมต่อได้ทั้งคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต หรือใช้กับสมาร์ทโฟน โดยลงช่ือเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Google เพ่ิมอีโมจิ และภาพเคล่ือนไหวแบบ GIF 
รับส่งข้อความ SMS/ MMS มีแจ้งเต ือน เก็บบันทึกไว้หลังประชุมจบ อีกทั ้งยังสามารถแชร์ Location ได้ 
ปัจจุบันรองรับจำนวนผู้เข้ารว่มสูงสุดได้ถึง ๕๐ คน โดยเปิดใช้ฟรีทั้งหมด ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
  ๙. Skype   
 

    Skype เป ็นโปรแกรมแชทและโทรผ่านเน็ต และสนทนาที ่ได้รับความนิยมที่สุด สามารถสง่ไฟล์ 
สนทนาแบบวีดีโอ อีกทั้งยังสามารถพูดคุย ส่งข้อความ แบบพิมพ์หากันได้โดยคู่สนทนาต้องมีโปรแกรมดังกล่าว
เช่นกัน รองรับระบบคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต มีระบบการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ แบบฟรีไม่สามารถ
ประชุมเกิน ๑๐ คนได้ หากใช้ Skype for Business สามารถประชุมได้มากถึง ๒๕๐ คน 

 
  ๑๐. Cisco Webex  
 
        Cisco Webex ถือเป ็นต ้นฉบับของโซลูชันการประชุมวิดีโอในองค์กร (ป ัจจุบันใช้ชื่อ Webex 
Meetings) และภายหลังก็ขยายตัวมายังระบบแชทในองคก์รด้วย (ใช้ช่ือ Webex Teams)  ฟีเจอร์ของ Webex 
เร ียกว่าครบถ้วนสำหรับลูกค้าองค์กร รองรับการประชุมสูงสุด ๓ ,๐๐๐ คนต่อห้อง และไลฟ์สตรีมสูงสุด 
๑๐๐,๐๐ คน ปัจจุบัน Webex มีแพ็กเกจรุ่นฟรี สำหรับการประชุมไม่เกิน ๑๐๐ คน และไม่จำกัดความยาวใน
การประชุม (ต่างจาก Zoom ที่จำกัด ๔๐ นาที)  เข้าใช้ได้ฟรี (จำกัดการประชุมไม่เกิน ๑๐๐ คน) รุ่นเสียเงิน
เร ิ ่มต้นที่ (ประมาณ ๔๑๕ บาท) ต ่อเดือน พร้อมพ้ืนที ่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 5GB และรองรับการ
เช่ือมต่อเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ 
 

๑๑. Padlet  
        Padlet  ค ือ เว็บไซต์ท ี่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู ้ใช้หลายคน       
ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเน้ือหา  เป็นช่องทางแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน ได้ดีมาก วันน้ีจึงนำโปรแกรมดี ๆ มีฝากเพ่ือนครู     
และผู้ที่สนใจลองใช้ มีแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย   
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สรุป ความสามารถในการใช้งานของแต่ละโปรแกรม 
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สรุป ความสามารถในการใช้งานของแต่ละโปรแกรม (ต่อ) 
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แผนการเผชิญเหตุ 
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ส่วนท่ี 5 
แผนการเผชิญเหตุ 

 

  แผนการเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการ
ซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากพบผู้ติดเช้ือ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อม
ในเร ื ่องสถานที ่ วัสด ุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางกา ร
แพทย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการเผชิญเหตุในคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School รายละเอียด ดังน้ี 
 
 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มีผู้ติดเช้ือ ไม่พบผู้ติดเช้ือ
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจำ 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติตาม TST 
๓. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก
พักนอน,เด็กพิเศษ 

มีผู้ติดเช้ือ
ประปราย 

ไม่พบผู้ติดเช้ือ
ยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบ ัต ิเข้มตามมาตรการ 
TST Plus 
๓. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก
พักนอน,เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเช้ือ
ยืนยันใน
ห้องเรียน ๑ 
รายข้ึนไป 

๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT  *
เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ๑ - ๒ ม. 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบายอากาศทกุ ๒ ช่ัวโมง กรณีใช้ 
เครื่องปรับอากาศ 
๔. กรณี  High Risk Contact : 
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน  
๑๔ วัน 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ 
๓ วัน เพ่ือทำความสะอาด 
๒. เปิดห้องเรียนอ่ืนๆ Onsite 
ได้ตามปกติ 
๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง 
Sentinel Surveillance  
ทุก ๒ ครั้ง/สัปดาห ์
๔. ปฏิบ ัต ิเข้มตามมาตรการ 
TST Plus 
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ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔). คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนม่ันใจ ปลอดภัย   
       ไร้โควิด๑๙ ในสถานศึกษา.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

  ๕. กรณี  Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

๕. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ ๓ 
วัน เพ่ือทำความสะอาดหรือ
มากกว่าตามข้อส่ังการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๖. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
TST Plus 

มีผู้ติดเช้ือ
เป็นกลุ่ม
ก้อน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT  *
เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ๑-๒ ม. 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบายอากาศทกุ ๒ ช่ัวโมง กรณี 
ใช้เครื่องปรับอากาศ 
๔. กรณี  High Risk Contact : 
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน 
๕. กรณี  Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง  

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ 
๒. สำหรับพ้ืนที่ระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคมุ การแพร่
ระบาดระดับพ้ืนที่ หากมี
หลักฐานและความจำเป็น 
๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง 
Sentinel Surveillance  
ทุก ๒ สัปดาห์ 

มีการแพร่
ระบาดใน
ชุมชน 

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

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดย เข้ม ตามมาตรการทุกมิติ 
๒. สำหรับพ้ืนที่ระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคมุ การแพร่
ระบาดระดับพ้ืนที่ หากมี
หลักฐานและความจำเป็น 
๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ สัปดาห์ 
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ส่วนท่ี ๖ 
บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙  
(Covid-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดบทบาทของบุคลากรและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 
๑. บทบาทของนักเรียน 
         นักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับความคุม้ครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งน้ี นักเรียน
จะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อย่าง
เคร่งครัด ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการกลับบ้าน บทบาทของนักเรียน 
ควรมีดังน้ี 
  ๑) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียน
การสอน 
  ๒) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
  ๓)  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการปอ้งกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
  ๔) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ และสังเกต
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส รีบแจ้ง
ครูหร ือผู ้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป ่วยด้วยโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(Covid-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด  
  ๕) ขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเก่ียวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียนเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว 
หรือพบความผิดปกติของร่างกายทีอ่าจเส่ียงตอ่การตดิเช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทันที 
 

๒. บทบาทของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ัน ซ่ึงถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตามมาตรการที ่กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  บทบาทของครูและบคุลากรทางการศกึษา ควรมีดังน้ี  
  ๑) ประชุมออนไลน์(Online) ชี ้แจงผู ้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร ่วมกัน ในการป้องกัน    
การเฝ้าระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน 
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  ๒) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอและสังเกต
อาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กล่ินไม่รู้รส ให้หยุด
ปฏิบ ัต ิงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโร คติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(Covid-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 
          ๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการปอ้งกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
           ๔) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม
ร่วมกันจำนวนมากเพ่ือลดจำนวนคน  
           ๕) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
           ๖) คอยด ูแล สอดส ่องช ่วยเหล ือนักเร ียนในเร ื ่ องส ุขอนาม ัยให ้ เป ็นไปตามมมาตรการที่  
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ 
       (๑) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ 
หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราปั๊ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
ผ่านการคัดกรองแล้ว 
      (๒) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป 
ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง จัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน ประสานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือตรวจคัดกรองอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจเบื้องเป็นบวกจึง
แจ้งผู้ปกครองมารับ จากน้ันแจ้งผู้บริหารหรอืผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการ
ป้องกันตามระดับการแพรร่ะบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสถานศึกษา 
                (๓) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
                  (๔) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณ
ทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
          ๗)  ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง ต่อการ
ติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร 
          ๘) ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง น่ันคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค”์ หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค”์  
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          ๙) สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับความเครียด ว่าเป ็นปฏิกิริยาปกติที ่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ  
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และนำกระบวนการการจัดการความเครยีด 
การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
ใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ ์สังคม และความคิด เป็นต้น  
         ๑๐) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตวัเอง เน่ืองจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และกำกับ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นบทบาทสำคัญอาจจะ
สร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเช้ือโรค ดังน้ัน 
เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ  มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
               (๑) กรณ ีม ีความส ับสนกับมาตรการของโรงเร ียนที ่ไม ่ช ัดเจน แนะนำให้สอบถาม 
กับผู้บริหารโรงเรียนหรอืเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติทีต่รงกัน  
                 (๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเช้ือในโรงเรียน ให้พูดคุยส่ือสารถึงความไม่สบายใจ  
และร้องขอส่ิงจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) เช่น สถานที่ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หาก
ตนเองเป็นกลุ่มเส่ียง หรือมีโรคประจำตัวก็สามารถเข้ารับการตรวจ รักษาตามมาตรการทีก่ระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
              (๓) จัดให้มีกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน
เพ่ือลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทีต่ึงเครยีดน้ี 
          ๑๑) กำกับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่
กำหนดและเป็นปัจจุบัน 
 

๓. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
           ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนตั้งแต่การวางแผน การกำหนดนโยบาย
สถานศึกษา การเตรียมความพรอ้มการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การกำกับ
ติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา การประเมินสถานการณ์ การรายงาน 
ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี
ดังน้ี 
  ๑) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพ้ืนที่ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) ในโรงเรียน  
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  ๓) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถ่ิน ชุมชน และผู้เก่ียวข้อง  
  ๔) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOE Covid 
 ๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบ ัต ิตามแผนเผชิญเหตุของโรงเร ียนในภาวะที ่ม ีการระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
  ๖) จัดให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) เกี ่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางส่ือที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ก่ียวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได ้ 
  7) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรไดร้ับวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
  8) สนับสนุนให้มีการตรวจคดักรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครฐั 
  9) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน Thai 
Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
  10) ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma)  
กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
  11) กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of Entry) ให้แก่ 
นักเร ียน ครู บ ุคลากร และผู ้มาต ิดต ่อ และจัดให ้ม ีพื ้นที ่แยกโรค อุปกรณ์ป ้องกัน เช่น หน้ากากผ้า  
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือสงสัย  
  12) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเน่ือง 
ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเร ียนขาดเร ียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเร ียนการสอนทางไกล  
ส่ือออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์  
  13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในโรงเรียน ให้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 
และมาตรการป้องกันตามระดบัการแพรร่ะบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสถานศึกษา 
  14) มีมาตรการให้นักเร ียนได ้ร ับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิท ี ่ควรได ้รับ  
กรณีพบอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรืออยู่ในช่วงกักตัว 
  15) ควบคุม กํากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครดั และต่อเน่ือง  
  ๑๖) เย่ียมบ้าน สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนแบบปกติ และที่ไม่สามารถมาเรียน
แบบปกติได้ 
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๔. บทบาทของผู้ปกครองนกัเรียน 
           ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มีสำคัญย่ิง มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเอง ในด้านสุขอนามัย
และการป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด 
ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจำช้ัน หรือครูที่ปรึกษา เก่ียวกับมาตรการการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเร ียนจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเร ียนทั้งในเร ื ่องการเรียนรู้ และการดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังน้ี 
  ๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการปอ้งกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้  
  ๒) ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai 
(TST) อย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ มี
น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื ่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู ้รส ให ้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่น 
กับคนอ่ืน ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (Covid-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เส่ียงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด  
  ๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า 
ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 
  ๔) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 
หลีกเลี ่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป ็น และสร้างสุขนิสัยที ่ด ี หลังเล่นกับเพื่อน             
และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที  
  ๕) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ    
๕ หมู่และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซ้ือจากโรงเรียน 
(กรณีที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที      
ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ช่ัวโมงต่อวัน  
  ๖) หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  สถานที่
แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  
๗ ข้ันตอน ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
   ๗) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอ่ืน ๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอ
ความร่วมมือกับคนขับรถใหป้ฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  ๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครู ในการ
ดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 
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๕. บทบาทขององค์กรสนับสนุน  
    ๕.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด เก่ียวกับการป้องกันตนเอง การดูแล
สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
  ๒) ประสานงานองค์กรตา่ง ๆ   ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
  ๓) นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
  ๔) กำกับ ต ิดตาม โรงเร ียนในสังกัดด ้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับการได้ร ับวัคซีน           
ของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รบัวัคซีนตามมาตรการทีก่ำหนด  
  ๕) รายงานผลการดำเนินการตอ่หน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบความเคล่ือนไหวอย่างตอ่เน่ือง สม่ำเสมอ 
  ๖) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน       
ทั้งแบบปกติและแบบทางไกล 
    ๕.๒ สำนักงานสาธารณสขุ  
  ๑) ให ้คำแนะนำเกี ่ยวกับข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้
สอดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วดัอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
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  ๓) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการตรวจคัดกรองความเสี ่ยงให้แก่ นักเร ียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔) จัดให ้ม ีช่องทางการสื ่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง เป ็นปัจจุบ ันให ้กับสถานศึกษา            
และจัดระบบสนับสนุนเมื ่อมีนักเร ียน ครูหร ือบุคลากรมีความเสี ่ยงต่อการติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙       
(Covid-19)   
  ๕) สำรวจ ต ิดตามสถานการณ์ในพื้นที ่บริการอย่างต่อเนื ่อง กรณี พบผู ้ม ีอาการเสี ่ยงหรือป่วย           
ต้องดำเนินการทันที และรายงานใหส้ถานศึกษาทราบเพ่ือดำเนินการตามมาตรการต่อไป 
  ๖) ออกให้บริการตามที่สถานศกึษารอ้งขอ เช่น จัดเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ตำบล ตรวจเวรยาม 
บันทึกตู้แดงตามจดุทีโ่รงเรียนกำหนด และอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการจำเป็น  
    ๕.๓ องค์กรทางปกครอง  
  ๑) ประชาสัมพันธ์สร ้างความเข้าใจให้โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครวั 
  ๒) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคำส่ังของจังหวัดอย่างเคร่งครดั 
  ๓) กำกับ ติดตามการได้รบัวคัซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข้อมูลทางสถิตทิี่อ้างอิงเช่ือถือได้ 
       ๔) ให้บริการตามที่สถานศกึษารอ้งขอตามความตอ้งการเร่งด่วนและจำเป็น  
    ๕.๔ องค์กรเอกชน 
  ๑) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อุปกรณ์วดัอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
         ๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการนำไปใช้บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
         ๓) อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จำเป็นในการส่งตัวนักเรียน ครูและบุคลากรที่
คาดว่าจะได้รบัเช้ือหรือเป็นกลุ่มเส่ียงส่งหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว 
      ๔) สร้างระบบการติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล ให ้มีความรวดเร ็วในการ
ช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

48 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 

49 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
ส่วนท่ี 7 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที ่จะต้องดำเนินการ ให ้เป ็นไปตามแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเร ียนที่  ๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ท ี ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดไว้  เพื ่อต ิดตาม             
ดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 
 

การติดตามและประเมินผล  มี ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
  ๑. ระดับสถานศึกษา 
      สถานศึกษากำหนดหรอืแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยให้
มีการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
   ๑) การนำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
   ๒) การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ่าน MOE Covid 
   ๓) การปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง ๔ องค์ประกอบ 
   ๔) การปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) การทำและการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุทีก่ำหนดไว้ 
   ๖) การรายงานข้อมูลสารเทศที ่สำคัญต่อสำนักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

  ๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี 
   ๑) การนำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ  
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   ๒) การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ่าน MOE Covid  
   ๓) การปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง ๔ องค์ประกอบ  
   ๔) การปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้มระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) การทำและการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุทีก่ำหนดไว้  
    ๖) การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรายงานข้อมูลสารเทศทีส่ำคญั 
   ๗) รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลทีส่ำคญัต่อสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

  ๓. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
      สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดหรือแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเร ียนที่  ๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี 
   ๑) การลงพื ้นที ่กำกับ ต ิดตาม และประเมินผลแบบ Site Visit โดยการสุ ่มเฉพาะพื ้นที่
เป้าหมายหรือเขตตรวจราชการ เพ่ือรับรองผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือทราบผลการนำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)ไปใช้ 
   ๒) กำกับ ติดตาม และประเมินผลแบบ Online ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๐๐% โดย
ใช้เครื่องมือติดตามทีส่ร้างข้ึน 
   ๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเร ียนที ่  ๒ ป ีการศึกษา 
๒๕๖๔ ภายใต ้สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้ อไวร ัสโค โรนา  ๒๐๑๙ (Covid-19) ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา ควร
ดำเนินการ 
  ๑. ส่ือสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้ารับ
การฉีดวัคชีนครบถ้วน 100% 
  ๒. กำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการ และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๓. จัดให้มีระบบการรายงานและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔), คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียน
ม่ันใจ ปลอดภัยไร้โควิด๑๙ ในสถานศึกษา. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓) , คู ่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด ๑๙. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๔).ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรอื 
  สถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
  ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.  
  ๒๕๖๔.เอกสารส่ิงพิมพ์. 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓), คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 

๒๐๑๙ สําหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ ่มต้น . สืบค้น ๕ ต ุลาคม 
๒๕๖๔, 

  จาก https://ddc.moph.go.th/viraloneumonia/file/introduction/ introduction07_1. 
กรมอนามัย.(๒๕๖๔). แนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพือ่ห้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา   
  ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๑. 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓) , คําแนะนําการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัย 

ในสถานศึกษา ในสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).  
  สืบค้น ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔, จาก https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dt link.php?nid=16545. 
งานสร้างเสริมสุขภาพ ศิริราชพยาบาล.(๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔). นั่งวินมอเตอร์ไซด์อย่างไรให้ปลอดภัยจาก   

Covid-19.สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/154963 
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 

ชนาธิป ไชยเหล็ก.(21 กันยายน ๒๕๖๔).ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ vs. อย.สรุปปมวัคซีน Sinopharm ในเด็ก. 
  สืบค้นจาก thestandard.co/cra-us-fda-moph-and-sinopham-in-child/. 
          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ต ิดเชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).สืบค้นจาก https://www.covid19.obec.go.th/ 

เมื่อ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/๑๕๔๙๖๓
https://www.covid19.obec.go.th/%20เมื่อ
https://www.covid19.obec.go.th/%20เมื่อ
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ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.(๒๒ กันยายน ๒๕๖๔).คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-๑๙    
  สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีข้ึนไป(ฉบับที่ ๓).สืบค้นจาก   
  thaipendiatrios.org/pages/people/Detail/481383. 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๕ จังหวัดตาก. (๒๕๖๓). มาตรการเตรียมความพร้อมปอ้งกัน ควบคุมโรคตดิเช้ือ    
          ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓. 
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนลหนองแขม.(๒๕๖๔). วัคซีนไฟเซอร์.สืบค้นจาก 
   https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
ไทยรัฐออนไลน์.(๑๕ กันยายน ๒๕๖๔).โรงเรียน Sandbox : Safety Zone in School.สืบค้นจาก 
  https://www.thairath.co.th/news/local/๒๑๙๓๙๑๐ เมือ่วันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก https://contentcenter.obec.go.th/ 
          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก https://deep.moe.go.th/  
  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก https://www.dltv.ac.th/ 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก https://www.scimath.org/index.php / 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก https://learningspace.ipst.ac.th/  
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.  
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจาก http://www.stemedthailand.org/ 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
 ______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน. สืบค้นจากhttps://www.scimath.org/index.php/ 
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน.สืบค้นจาก https://pisaitems.ipst.ac.th/ 
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน.สืบค้นจาก https://www.tkpark.or.th/ 
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน.สืบค้นจาก https://dlit.ac.th/site/classroom.php/ 
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 
______(๒๕๖๔).ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน.สืบค้นจาก https://www.ครูพรอ้ม.com/ 
  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔. 

_____________________ 
 
 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/%20เมื่อวันที่%20๖%20ตุลาคม%20๒๕๖๔
https://www.thairath.co.th/news/local/๒๑๙๓๙๑๐%20เมื่อวันที่%20๖
https://contentcenter.obec.go.th/
https://deep.moe.go.th/
https://www.dltv.ac.th/
https://www.scimath.org/index.php%20/
https://learningspace.ipst.ac.th/
http://www.stemedthailand.org/
https://www.scimath.org/index.php
https://pisaitems.ipst.ac.th/
https://www.tkpark.or.th/
https://dlit.ac.th/site/classroom.php/
https://www.ครูพร้อม.com/
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อภิธานศัพท์ 

 

ATK : Antigen Test Kit    
 หมายถึง ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด๑๙ ที่สามารถทดสอบไดใ้นเบื้องตน้ เหมาะกับผู้ที่สงสัย หรือไม่แสดง
อาการติดเช้ือ ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้ม ของ Sandbox Safety 
Zone in School นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าโรง เรียน 
และมีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) หรือชุดตรวจโควิด ๑๙ แบบเร่งด่วน 
ด้วยวิธีการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหล่ังทางจมกู ลึกถึงคอ หรือเก็บจากคอ สามารถทำได้เองที่บา้น การตรวจ
ชนิดน้ีเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องตน้ 

Covid free Zone 
 หมายถึง สถานศึกษาเป็นพื ้นที ่ที ่ปราศจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(Covid-) อันเน่ืองจากสถานศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite และการจัดกิจกรรมไดอ้ย่างปลอดภัยและย่ังยืน 

DMHT-RC 
  หมายถึง คำย่อของ ๖ มาตรการหลัก ได ้แก่ ๑) Distancing เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ๒) Mask Wearing สวมหน้ากาก สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ๓) Hand washing ล้างมือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ วินาที หรือ
ใช้เจลแอลกอฮอล์ ๔) Testing คัดกรองวัดไข้ วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู ้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา ๕) Reducing ลดการแออัด ลดเข้าไปในพ้ืนที่เส่ียง กลุ่มคนจำนวนมาก และ ๖) Cleaning ทำ
ความสะอาด  ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประต ูลูกบิดประต ูราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ 

MOE Covid  
 หมายถ ึ ง ระบบการติดตามและประเม ินผลข ้อม ูล ของศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์ โควิด -19
กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เว็บไซต์ www.covid.moe.go.th ซึ ่งมีเคร ื ่องมือประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ 
๗ มาตรการเข้ม ของ Sandbox : Safety Zone in School ที่สถานศึกษาต้องประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 

http://www.covid.moe.go.th/
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mRNA Vaccine  
 หมายถึง คำย่อของ Messenger Ribonucleic Acid เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนรูปแบบใหม่ ที่ลง
ลึกถึงระดับโมเลกุล จากเดิมที่ใช้โปรตีนของไวรัส หรือใช้ไวรัสที่ถูกทำใหอ่้อนแอฉีดเข้าไปร่างกายเพ่ือให้ร่างกาย
สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา แต่สำหรับเทคโนโลยี mRNA จะแตกต่างออกไป โดยใช้วิธีฉีดพันธุกรรมโมเลกุลที่
เรียกว่า mRNA เข้าไปในร่างกาย ซ่ึงร่างกายก็จะสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด๑๙ แต่ไม่
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ข้ึนมา ซ่ึงโปรตีนตัวน้ีจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพ่ือต่อสู่กับไวรัส นอกจากน้ี
วัคซีนยังมี ไขมันอนุภาคนาโน (Lipid Nanoparticle) ที่ใช้ห่อหุ้ม mRNA เพ่ือป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์
ไรโบนิวคลิเอสซ่ึงมีอยู่ทั่วร่างกาย 

Safety  Zone 
 หมายถึง พื ้นที ่ชั ้นในที ่ม ีความปลอดภัยสำหรับนักเร ียน ครู และบุคลากรที ่ผ่านการตรวจหาเช้ือ 
โควิด๑๙ สถานศึกษามีการประเมินตนเองและจัดแบ่งพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะในโรงเรียน ได้แก่ พ้ืนที่คัดกรอง 
พ้ืนที่กักกันผู้สัมผัสเส่ียง และพ้ืนที่ปลอดภัยสีเขียว 

Safety Zone in School 
 หมายถึง แนวปฏิบัติของ Sandbox : Safety Zone in School ในการกำหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยภายในโรงเรียน เช่น การจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการคัดกรองโดย
ใช้วิธี Rapid Antigen Test มีระบบติดตามของครู และบุคลากรอย่างเข้มงวด กำหนดให้ทุกคนต้องประเมิน
ความเส่ียงผ่าน “Thai save Thai” อย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจทุก ๑๔ วัน หรือ ๑ เดือนต่อ
ภาคเรียน เป็นต้น 

School Pass   
 หมายถึง เอกสารหรือใบอนุญาตให้นักเรียน ครู และบุคลากร หรือบุคคลที่เก่ียวข้องที่สถานศึกษาออก
ให้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน โดยเป็นข้อมูลจากผลการประเมินสถานศึกษาผ่าน Thai 
Save Thai ผลการตรวจ ATK ภายใน ๗ วัน ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า– ออกโรงเรียน School Pass น้ีเป็น ๑ ใน ๗ มาตรการ
เข้มเพ่ิมสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

School Isolation 
 หมายถึง สถานแยกตัวในโรงเรียน ที ่โรงเรียนทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเช้ือที่ต้องมีความพร้อมใน
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์
ในพ้ืนที่  
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 Screening Zone 
 หมายถึง พ้ืนที่แรกที่โรงเรียนต้องดำเนินการคัดกรองนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือ ผู้มาติดต่อ ที่เข้ามา
ในโรงเรียนเบื้องต้น เช่น การใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจ ATK การตรวจระบบ School Pass และ 
อ่ืน ๆ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็น ๑ ใน ๓ พ้ืนที่ Safety Zone ในโรงเรียน ที่ถูกกำหนด
ไว้ใน ๗ มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้แก่ คือ พ้ืนที่ ๑ Screening  
พ้ืนที่ ๒ Quarantine และพ้ืนที่ ๓ Safety Zone 

Seal Route  
 หมายถึง การควบคุมรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสาธารณะ สำหรับโรงเรียนไป -
กลับ) อย่างเข้มงวด โดยใช้กระบวนการกำกับ ติดตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือ การรับ
เช้ือจากชุมชน เข้าสู่โรงเรียน และควบคุมการแพร่เช้ือไม่ให้ออกไปสู่ชุมชน มาตรการควบคุมเข้มงวดน้ีโรงเรียน
สามารถดำเนินการได้เอง หรือ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกช่วยควบคุม กำกับ ดูแลให้ดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

Small Bubble 
 หมายถึง การจัดกลุ่มย่อย ให้นักเรียน ครูและบุคลากรปฏิบัตกิิจกรรมภายใต้เงื่อนไขเดียวกันและไมข้่าม
กลุ่ม ดังน้ันเมื่อพบ ผู้ติดเช้ือจะสามารถแยกผู้ที่ติดเช้ือเข้าสู่ระบบการรกัษาได้ทนัที และทราบกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่ม
ผู้สัมผัส โดยเร็ว ทำให้ควบคุมได้ไว และลดการแพร่กระจายของโรคในโรงเรียน เช่น การแบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่ม
ใหญ่(Large Bubble) ตามลักษณะระดับชั ้นเร ียน กลุ ่มวิชาเร ียน กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ กลุ ่มละประมาณ   
๑๐–๒๐ คน เป็นต้น ซ่ึง Small Bubble น้ีเป็น ๑ ใน ๗ มาตรการเข้มเพ่ิมสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดการเรียน
การสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

SSET-CQ 
 หมายถึง คำย่อของ ๖ มาตรการเสริม ได้แก่ ๑) Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย 
ร ับผิดชอบตัวเอง ปฏิบ ัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ๒) Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช้อนกลางของ
ตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน ๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่  กินอาหาร
ปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม. ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง ๔) Thai Chana  
ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วย APP ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน  
๕) Check สำรวจ ตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเร ียน กลุ ่มเสี ่ยงที ่เด ินทางมาจากพื ้นที ่เสี ่ยง เพื ่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง และ ๖) Quarantine กักกันตัวเอง กักกันตัวเอง ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ใน
พ้ืนที่เส่ียงที่มีการระบาดโรค 
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SSS  
  หมายถึง คำย่อของ Sandbox Safety Zone in School เป็นการกำหนดมาตรการทดลองใช้ระยะที่ 
๑ สำหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite ในโรงเรียนแบบพักนอน โดยมีหลักการ ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน และ
สร้างความความปลอดภัย ซ่ึงประสบผลสำเร็จ และมีการขยายผลในระยะที่ ๒ ให้กับโรงเรียนจะเปิดการเรียน
การสอนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการกำหนดมาตรการเข้มข้นกว่าระยะที ่๑ 

TST  
หมายถึง คำย่อของ Application Thai Save Thai เป ็นเครื ่องมือประเมินตนเองของนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่ต้องประเมินและมีข้อมูลความเส่ียงของตนเอง โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.savethai.anamai.moph.go.th และผ่านทาง Application Thai save Thai  

TSC+  
 หมายถึง คำย่อของ Thai Stop Covid Plus เป็นเครื่องมือประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

เรียนแบบ Onsite โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้โรงเรียนประเมินตนเอง ระบบประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซ่ึงโรงเรียนต้องประเมิน
ตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประกอบด้วย ๖ มิติ ๔๔ ข้อ โรงเรียนสามารถดาวโหลดไดท้ี่ 
www.stopcovid.anamai.moph.go.th 

V : Vaccine  
 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีการเข้าถึงการฉีดวัคซีน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 
๘๕ และต้องมีการประเมินความเส่ียง (TST) ๑ วัน/สัปดาห์ ซ่ึงเป็นไปตาม ๗ มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียน  
ที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

Quarantine Zone 
  หมายถึง พ้ืนที่ ๒ ซ่ึงโรงเรียนต้องดำเนินการคัดแยกกักตัวนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือ ผู้มาติดต่อ ที่
เข้ามาในโรงเรียนที่ยังไม่ครบ ๑๔ วัน หรือรอผลตรวจยืนยันและต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็น ๑ ใน ๓ พ้ืนที่ Safety Zone ในโรงเรียน ที่ถูกกำหนดไว้ใน ๗ 
มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้แก่ คือ พ้ืนที่ ๑ Screening  พ้ืนที่ ๒ 
Quarantine และพ้ืนที่ ๓ Safety Zone 
 
 
 
 
 

http://www.stopcovid.anamai.moph.go.th/
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คณะทำงาน 

 
ที่ปรึกษา 
 1. นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. นายเทอดชาต ิชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นายสนิท แย้มเกษร   ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะทำงาน 
 ๑. นายชนะ สุ่มมาตย์          หัวหน้าคณะทำงาน 
     ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว 
      สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒. นางสาวหฤทัย บุญประดับ                   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๑ 
  ๓. นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ               คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
  ๔. นายสมมาตร ศิริสมพร        คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
 ๕. นายปรพล แก้วชาติ              คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ๖. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง       คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ 
         ๗. นายวุฒิชัย จำปาหวาย       คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
  8. นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์        คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
          
 
 



  
  

 

59 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  
คณะทำงาน (ต่อ) 
 
  9. นายอดิศักดิ์ นนทะสี        คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
        10. นายพนม เข็มเงิน        คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุคุรุประชาสรรค์   
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต ๓ 
        11. นายชนม์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์       คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
        ๑2. นายสมชาย เสมากูล        คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนชาติ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ 
        13. นางสาวศศิธร ชูช่ืน                คณะทำงาน 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
        14. นายธีรชัย ศรีนาม               คณะทำงาน 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
  15. นายกิตติพล โยงทองหลาง              คณะทำงาน 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
        16. นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร             คณะทำงาน 
     ศึกษานิเทศก์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๑ 
        17. นางสาวประกายดาว จันทรา        คณะทำงาน 
     ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
       18. นายวรพล สายโสภา               คณะทำงาน 
     ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
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คณะทำงาน (ต่อ) 

       19. นายกิตติกุล แก้วกาหลง             คณะทำงาน 
     ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
        20. นายตฤณ ก้านดอกไม้                คณะทำงาน 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
        21. นางสาวสุชาดา สภาพงศ์        คณะทำงานและเลขานุการ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา      
     สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ๒2. นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ ์           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
        23. นางสาววราศิร ิวงศ์สุนทร           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
        24. นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
        25. นางสาวบุตรียา รัตนมณี           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ์  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
         ๒6. นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
     สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

  
 

 


