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แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม การเปิดภาคเรยีนดา้นความปลอดภยั 

ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ์๑” 
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพระนครศรอียุธยา 
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คำนำ 

 แนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เลมนี้ โรงเรียนบางปะอิน       
“ราชานุเคราะห ๑” จัดทำขึ้นเพื่อใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักเรียน ผู ปกครอง และประชาชนทั่วไปวา     
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” มีแนวทางการสรางความปลอดภัยใหกับนักเรียนกอนการเปดภาค
เรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ และระหวางท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรการท่ี
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 โรงเร ียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” หว ังเปนอยางย ิ ่งว า แนวทางการเตร ียมการเปด              
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เลมนี้จะเปนประโยชนตอ ครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ขอบคุณคณะทำงานและผูมีสวนเกี ่ยวของทุกทานที่ไดรวมกันจัดทำแนวทางการเตรียมการเปด      
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) เลมนี้ จนสำเร็จดวยดี 
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ความรูเบื้องตนท่ีควรรู 

๑. การดำเนินงานดานความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ความสำคัญจำเปนในการดำเนินงานดานความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 สภาวการณของโลกในปจจุบัน ประชากรของแตละประเทศประสบกับภยัคุกคามอยางหลีกเลี่ยง
ไมได โดยเฉพาะภาวะภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ การขาด
ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยาเสพติด ภยัจากไซเบอร การกอการ
รายและอาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และโรค
ระบาด เปนตน แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ไดตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึง
มุงพัฒนาการศึกษาท่ีเกิดจากความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ เปนพลวัต
ที่กอใหเกิดความทาทายในดานการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียน
ไปตามกระแสโลกาภิวัตนเปนผลใหเกิดการเรงแกไขปญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมท่ี 
สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ซึ ่งภัยในแตละดานลวนมี
ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศกอปรกับนโยบาย Quick Win ๗ วาระเรงดวน ขอท่ี ๑ ความปลอดภัยของ
ผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ำและ
สงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจในหลายปที่ผานมา เชน ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกล่ัน
แกลงรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม อันไดแก การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สงผลกระทบวงกวางในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบตอแวดวงการศึกษาในหลาย
แงมุม ตลอดจนปญหาทางเศรษฐกิจที่ทำใหเด็กนักเรียนหลายคนไมสามารถศึกษาตอในโรงเรียนได ทำใหเกิด
ความเหล่ือมล้ำทาง การศึกษา เกิดระยะหางเพิ่มมากข้ึน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐานใหเปน 
"การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ" มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอบุติั
ซ้ำสงเสริมความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหสังคม เพื่อคุมครองความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการปองกัน ดูแล ชวยเหลือหรือเยียวยา และแกไขปญหา มี
ความเปนเอกภาพ มีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สามารถแกไขปญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ ๓ ป ไดแก ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม ใหเกิดความปลอดภัย
ใหมากที่สุด และไมใหเกิดเหตุการณนั้นซ้ำอีก เพื่อสรางความมั่นใจ และความเชื่อมั่นใหแกนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและประชาชนทั่วไป ในการที่จะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติสอดคลองและเปนระบบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทำคูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อเปน
แนวทาง ในการสรางความปลอดภัยใหเกิดแกนักเรียนเปนสำคัญ เพราะความปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผล
กระทบโดยตรงตอคุณภาพและการเรียนรูของผูเรียน มีนโยบายดำเนินการดานความปลอดภัย ในสถานศึกษา
และเนนย้ำใหโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบายดาน ความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบคลุมความปลอดภัยใน ๔ กลุมภัย ไดแก ๑) ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรง
ของมนุษย (Violence) ๒) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ๓) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) ๔) 
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ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ซึ่งภัยที่เกิดขึ้นทำใหเกิดผลกระทบ
ตอนักเรียน ครู และบุคลากร จึงไดจัดทำแนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย 
ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-  
 ๑.๒ นโยบายดานความปลอดภัย 
ดการเพื่อลดความเสี ่ยงดานภัยพิบัติเพื ่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด และนำไปสูการพัฒนาที่ยั ่งยืน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ บูรณาการการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ ระดับชุมชน
ทองถิ่นและสาขาการผลิตตาง ๆ  พัฒนาองคความรู สนับสนุนการประเมินและจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในพื้นท่ีและภาคการผลิตท่ีมีลำดับความสำคัญสูง 
 ๑.๒.๒ เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการ
จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นท่ี สงเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง สงเสริม
ภาคเอกชนในการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ สรางจิตสำนึกความปลอดภัยสาธารณะ สงเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ินในการรวมกันดำเนินการปองกันและลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
 ๑.๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความแมนยำ 
นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมกลไกการเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื ่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศได พัฒนากลไกบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน 
 ๑.๒.๔ พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด ภัย
พิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของส่ิงกอสรางและโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงสราง 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต ๖ 

ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติ

บรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยไดกำหนดใน ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙ ไดกำหนด

ยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตร หลักท่ี ๑ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศน และแนวคิดการ

จัดการการศึกษา โดยไดกำหนดใน ยุทธศาสตรที ่ ๑ การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ ปจจุบันภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมี

ความซับซอนและรุนแรงมากข้ึน อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก

โรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน ความมั่นคงของชาติจึงมิไดครอบคลุมเฉพาะมิติดานการทหารหรืออำนาจ

อธิปไตยเทานั้น แตยังครอบคลุมมิติตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ฯลฯ ซึ่งในแตละมิติลวนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศและภัยคุกคามตาง ๆ การปองกันภัยคุกคาม

เหลานี้จะตองพิจารณาในมิติท่ีมีความเช่ือมโยงกัน และการดำเนินการเพื่อวางรากฐานและกลไกการสรางความ

มั่นคงเพื่อปองกันและปองปรามภัยเหลานี้นั้นจะตองเริ่มท่ีกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ การดูแลและ

ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด 

๒ 
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ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เพื่อสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยและความมั่นคง

ในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัย ดังนั้น การจัด การศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญที่มีผลดานความมั่นคง

แกคนในชาติจะสงผลใหทุกคนมีจิตสำนึกความรู ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อคานิยม 

และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ของสังคมและโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถดำรงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางสันติและสงบสุข อันจะสงผลใหสังคมและประเทศเกิดความมั่นคงธำรงรักษาอธิปไตย และผาน

พนจากภัยคุกคามตาง ๆ ไดความเขาใจเกี่ยวกับกรอบความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน (Comprehensive 

School Safety Framework : CSSF) ไดปรากฏอยูในกรอบการดำเนินงานระดับโลก ท้ังท่ีเปนกรอบความคิด

ริเริ่ม และขอตกลงหลายฉบับ CSSF ตั้งอยูใจกลางของกรอบการดำเนินงานที่ทับซอนกันหลายดาน ไดแก 

เปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อนุสัญญา วาดวยสิทธิคนพิการ 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) การลดความ เส ี ่ ยงจากภ ั ยพ ิ บ ั ติ  

(Disaster Risk Reduction : DRR) และ Sendai Framework for DRR) โดยมีหลักการสำคัญ คือ การศึกษา

เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งชวยใหประชาคมโลกเกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความ

ขัดแยง ความรุนแรงและการพลัดถ่ิน 

 ๑.๓ กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา ประกอบดวยสามเสาหลัก (Three 

Pillars ไดแก 

 ๑.๓.๑ ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย (Safer Learning 

Facilities) 

 ๑.๓.๒ ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา (School Disaster Management) 

 ๑.๓.๓ ดานการศึกษาดานการลดความเส่ียงและการรูรับปรับตัวจากภัยพิบัติ (Risk Reduction and 

Resilience Education) 

 

 รากฐานของการวางแผนสำหรับความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนคือการจัดทำการประเมินความ

เส่ียง แบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควรเปนสวนหนึ่งของระบบขอมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาคและในระดับพื้นท่ี ขอมูลเรื่องความเส่ียงจากภัยพิบัติเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบายของ

๓ 
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ภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวมซึ่งจะใหขอมูลเชิงประจักษและหลักฐานท่ีสำคัญสำหรับการวางแผน

และการดำเนินงาน 

 ความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนและความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบดาน ในโรงเรียนเขาไปในกรอบ

การพัฒนาท่ียั่งยืนและนโยบายเรื่องการลดความเส่ียงภัยพิบัติ ไดแก 

 ๑) ปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาของเด็กอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏบัิติ และปลอดภัย 

 ๒) พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน กลไกและเครือขายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพ

ระดับประเทศในการสรางความสามารถในการรูรับปรับตัวและฟนคืนกลับ (Resilience) จากภัยและอันตราย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกภาคการศึกษาท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน 

 ๓) บูรณาการแนวทางการลดความเส่ียงเขาไปในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพรอมรับภัยฉุกเฉิน 

การตอบสนองและการฟนฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา 

 ๔) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดำเนินงานดานการลดความเส่ียงภัยพิบัติ และความ

ขัดแยง 

 ๕) เพิ่มจำนวนและความสามารถในการเขาถึงขอมูลหลักฐานท่ีเกี่ยวกับภัย เชน ขอมูลเกี่ยวกับระบบ

เตือนภัยลวงหนาสำหรับภัยหลายชนิด (Multi-Hazard Early Warning System) และขอมูลเกี ่ยวกับความ

เส่ียงภัยพิบัติ 

๑.๔ ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ กลุมภัย ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence) ไดแก 

  ๑.๔.๒ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

  ๑.๔.๓ ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

  ๑.๔.๔ ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)  

๒. การดำเนินการภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ๒.๑ ความสำคัญและกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากสายพันธุ

เดลตาท่ียังมีอยู แตก็มีการแพรระบาดของสายพันธุ โอมิครอน (Omicron) อยางรวดเร็วในหลายประเทศ ท่ัว

โลก และเริ่มพบในประเทศไทยตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อยมา รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาวตอการเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกระดับ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนเตรียมการเปดภาคเรียน รวมทั้งการ

ใหความรูความเขาใจในการใหวัคซีน เพื่อเรงการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน โดยระยะแรกไดใหวัคซีน กับผูท่ี

มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไป และมีการขยายกลุมเปาหมายการใหวัคซีนไปยังผูท่ีมีอายุ ๑๒ – ๑๘ ป ซึ่งในภาคเรียนท่ี ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหความรูเกี่ยวกับวัคซีน Pfizer และ

วัคซีน Sinopharm เปนเบื้องตนแลว อยางไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 ไดผานการวิจัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี

การพัฒนาวัคซีนใหมโดยมีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร ฝาสีสมสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับอายุ       

๔ 
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๕ – ๑๑ ป และไดรับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังนั้น เพื่อใหเปนความรูเบ้ืองตน  

** กรณีเด็กนักเรียนอายุต้ังแต ๑๒ ป ข้ึนไป ท่ีเรียนอยูในระดับประถมศึกษาและยังไมเคยไดรับวัคซีน
ใหเขารับการฉีดวัคซีนไฟเซอรสำหรับผูใหญฝาสีมวงที่สถานพยาบาล (ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข) 

๒.๒ ความสำคัญและวิธีการใชชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
๒.๒.๑ การใชชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และการอานผล 
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สามารถใชงานแบบ Home use ตรวจไดดวยตนเอง ทำใหรูผลเร็ว 

กอนใชงานควรศึกษาวิธีการใชงานตามคูมือของแตละยี่หอ และระมัดระวังการปนเปอนระหวางทำการตรวจ 
เพราะจะทำใหไดผลลัพธท่ีผิดพลาด 

ชุดตรวจ ATK คือ ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 ท่ีสามารถทดสอบไดในเบ้ืองตน เหมาะกับ ผูท่ีสงสัย
หรือไมแสดงอาการติดเช้ือ การทดสอบใชเวลาไมนานรอผลเพียง ๑๕ - ๓๐ นาที ปจจุบันสามารถ หาซื้อไดจาก
สถานพยาบาล หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย กรณีทำการซื้อตองตรวจสอบการรองรับและ อย. เพื่อใหได
ชุดตรวจ ATK ท่ีไดมาตรฐาน ปกติแลวจะแบงชุดตรวจ ATK ออกเปน ๒ ชนิด คือ 

ATK Home use: เปนชุดตรวจที่สามารถใชไดเองตามขั้นตอนจากคูมือการใช ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในแตละยี่หอ การใชงานตองเนนย้ำเรื่องความสะอาดเพื่อใหไดผลตรวจท่ีถูกตอง 

๒.๒.๒ ความแมนยำของชุดตรวจ ATK 
การใชชุดตรวจ ATK สำหรับใชเอง (Home use) มีความแมนยำในระดับเบ้ืองตน ซึ่งหากติดเช้ือมาไม

นาน ทำใหปริมาณเช้ือไวรัสโควิด 19 ยังมีไมมาก อาจตรวจไมพบทำใหผลออกมาเปนลบไดเชนกัน ดังนั้นหาก
มีความเสี่ยงสูงควรทำการตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรกไปแลว ๓ - ๕ วัน อยางไรก็ตาม การตรวจที่แมนยำ
ที่สุดคือการตรวจแบบ RT-PCR ที่สามารถหาเชื้อไดแมยังมีเชื้อนอย จึงควรตรวจดวย RT-PCR เพื่อยืนยันผล
อีกครั้ง 

๒.๒.๓ การใชงานชุดตรวจ ATK 
กอนการตรวจดวยชุดตรวจ ATK ใหทำการลางมือ และเช็ดโตะท่ีใชวางชุดตรวจ ควรใหสวมถุงมือขณะ

ทำการทดสอบ ทำการตรวจสอบวันหมดอายุ และอุปกรณชุดตรวจ ไดแก คู มือ ประกอบการใชงานตลับ
ทดสอบ หลอดน้ำยาสกัดเช้ือ ฝาจุก และกานเก็บตัวอยาง ตอจากนั้นใหเริ่มทำตามข้ันตอนตอไปนี ้

- เปดซองกาน swab (หามสัมผัสปลายสำลี และไมจุมหรือของเหลวกอนเก็บตัวอยาง) 
- ทำการสอดกาน swab ในโพรงจมูกทั้ง ๒ ขาง หมุนกาน ๕ - ๑๐ รอบ ๑๐ - ๑๕ วินาทีตอรอบ 

(ความลึกในการสอดตามคูมือ) 
- จุมกานท่ีเก็บตัวอยางแลวลงในหลอดน้ำยาสกัดเช้ือ หมุนกานเก็บตัวอยาง ๕ - ๑๐ ครั้ง 
- นำหลอดดูดน้ำยาหยดลงชองประมาณ ๒ - ๓ หยด และรอผลประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที 
๒.๒.๔ การอานผลตรวจของชุดตรวจ ATK 
- ผลลบ (Negative) : แถบสีปรากฏเฉพาะตำแหนง C 
- ผลบวก (Positive) : แถบสีปรากฏท้ังตำแหนง C และ T เปน ๒ ขีด 
- กรณีไมปรากฏแถบ C หมายถึงชุดตรวจอาจมีปญหา ใชงานไมไดควรตรวจซ้ำใหมอีกครั้ง หากผล

ตรวจเปนบวก (ติดเชื้อ) ควรตรวจดวย RT-PCR เพื่อยืนยันตามขั้นตอน หากมีผลเปนลบ (ไมติดเชื ้อ) ควร
ทดสอบดวยชุดตรวจ ATK อีกครั้งใน ๓ - ๕ วัน หากมีความเส่ียงสูงควรตรวจยืนยันดวย RT-PCR 

๕ 
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ATK Professional use: เปนชุดตรวจที่ไมสามารถตรวจไดดวยตนเอง ตองใหผู เชี ่ยวชาญ หรือ
เจาหนาที่ทางการแพทยใชตรวจใหเทานั้น เนื่องจากไม swab จะยาวกวา และมีปริมาณการบรรจุน้ำยา ท่ี
มากกวา 

๒.๒.๕ ขอควรระวังในการใชชุดตรวจ ATK 
- ชุดตรวจ ATK ตองไดรับการลงทะเบียนจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
- หากมีอาการเส่ียงติดเช้ือควรตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันมากกวาใชชุดตรวจ ATK 
- หากน้ำยาสกัดเช้ือกระเด็นโดนผิวหนัง หรือเขาดวงตาใหลางทันทีดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก 
- หลังใชงานใหแยกท้ิงท่ีขยะติดเช้ือ 
๒.๒.๖ ผลจากชุดตรวจ ATK เปนบวกตองทำอยางไร 
ควรติดตอสถานพยาบาลใกลบานเพื่อทำการกักตัว และแยกตนเองออกจากผูอื่น 
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สวนท่ี ๒ 
แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

 

ส่วนท่ี ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบติัการเตรียมการ 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
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 การเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียน มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากมีความเกี่ยวของ กับ
การปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษา เมื่อใกลเวลาที่สถานศึกษา จะ
เปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิด
ภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ เชน วาตภัย พายุฤดูรอน ซึ ่งอาจเปนเหตุใหอาคาร วัสดุอุปกรณ ตนไม และ
ส่ิงแวดลอมโดยรวม เกิดชำรุดเสียหาย อุปกรณไฟฟาอาจมีกระแสไฟรั่วไหล สายไฟฟาขาด รวมถึงมีการระบาด
ของโรคตามฤดูกาล ประกอบกับมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อยางตอเนื่องถึงปจจุบัน ซึ่งเปน
อันตราย ตอนักเรียนและบุคลากร รวมถึงเหตุรายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย สถานศึกษาจึงเตรียมความพรอม
กอนเปดภาคเรียนเพิ่มเติมจากท่ีไดเคยดำเนินการเปนปกติ โดยดำเนินการ ดังนี ้
๑. แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ในดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย  

ความปลอดภัยของสถานศึกษาจำแนกเปน ๔ กลุมภัย โดยมีการดำเนินงานตามมาตรการ ๓ ป ไดแก 
การปองกัน การปลูกฝง และการปราบปราม ซึ่งในแตละมาตรการมีแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมกอน
เปดภาคเรียนตามรายละเอียด ดังนี้  

๑.๑ ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย ประกอบดวย  
๑.๑.๑ การลวงละเมิดทางเพศ มีแนวปฏิบัติดังนี้  

๑) สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงและพื้นท่ีท่ีเปนจุดเส่ียง  
๒) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๓) จัดใหมีระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษา และ
ชุมชน  

๑.๑.๒ การทะเลาะวิวาท มีแนวปฏิบัติดังนี้  
๑) จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา  
๒) โรงเรียนประชุมช้ีแจงทำความเขาใจการปฏิบัติตนตามระเบียบกอนเปดภาคเรียน  

๑.๑.๓ การกล่ันแกลงรังแก มีแนวปฏิบัติดังนี้  
๑) จัดทำระเบียบขอตกลงรวมกันท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา  
๒) สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงท้ังกลุมผูกระทำและผูถูกกระทำ เพื่อจัดทำเปนขอมูล ในการดูแล
ติดตาม  
๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

  ๔) จัดใหมีระบบการส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

๑.๑.๔ การชุมนุมประทวงและการจลาจล มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงเพื่อการติดตามเฝาระวังพฤติกรรม 

  ๒) พัฒนาพื้นท่ีเส่ียงใหมีความปลอดภัย 

 ๑.๑.๕ การกอวินาศกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงเพื่อเฝาระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

  ๒) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 

 ๓) จัดใหมีระบบการส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและ  

 ชุมชน 

 ๑.๑.๖ การระเบิด มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียง 

๗ 
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  ๒) สำรวจแหลงท่ีมาของวัตถุประกอบระเบิด 

  ๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 

  ๔) จัดใหมีระบบการส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

  ๑.๑.๗ สารเคมีและวัตถุอันตราย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) จัดสถานท่ีในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมิดชิด 

  ๒) จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีและวัตถุ 

  อันตราย 

  ๓) สรางเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๑.๑.๘ การลอลวง ลักพาตัว มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) จ ัดระบบการติดตอสื ่อสารเพื ่อร ับสงข อมูลพฤติกรรมนักเร ียน ผู  ใกลช ิด และ

บุคคลภายนอก 

  ๒) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

  ๓) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือ เผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชนได 

  ทราบ 

 ๑.๒ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ประกอบดวย 

๑.๒.๑ ภัยธรรมชาติ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจขอมูลความเส่ียงท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติตามบริบทโรงเรียน 

  ๒) เตรียมแผนการรองรับเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตาง ๆ ลวงหนา เชน 

  - การใหความรู ขณะเกิดเหตุจะตองทำอยางไร 

  - การหลีกเล่ียงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณนั้น ๆ และภายหลังเกิดเหตุแลว จะขอรับ 

  ความชวยเหลือไดอยางไร โดยสามารถศึกษาขอมูลจากเว็บไซตกรมปองกันและบรรเทา      

  สาธารณภัย www.disaster.go.th 

 ๑.๒.๒ ภัยจากอาคารเรียน ส่ิงกอสราง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจจุดอันตรายตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน 

  ๒) ดำเนินการซอมแซม อาคารเรียน ประตูหนาตาง ระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา สายไฟ  

  ปล๊ักไฟ โตะ เกาอี้ ระบบน้ำประปา เครื่องเลนสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ลอมรั้ว 

  รอบสระน้ำ ในโรงเรียน ฯลฯ ใหมั่นคงแข็งแรงกอนเปดเรียน 

  ๓) จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย 

  - ตัดแตงตนไม กิ่งไม มิใหเกิดอันตราย 

  - กำจัดตนไมหรือวัชพืชท่ีเปนพิษหรือมีผลเปนพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ 

  - ดูแลสนามหญาใหสะอาดโลงเตียนมิใหเปนท่ีอยูของสัตวราย 

  - กำจัดแหลงเพาะพันธุยุง หนู สัตวเล้ือยคลาน งูพิษ ตะขาบ แมงปอง และแมลงมีพิษ เชน  

  รังผ้ึง รังตอ รังแตน แมลงศัตรูพืช แมลงรบกวน เชน แมลงวัน และแมลงปกแข็ง 

  - เก็บกวาดกองขยะท่ีรกรุงรัง 

  

๘ 

http://www.disaster.go.th/
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 ๑.๒.๓ ภัยจากยานพาหนะ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจรูปแบบการเดินทาง และเสนทางเดินไป - กลับของนักเรียน 

๒) จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต จุดจอดรถรับ - สงนักเรียนใหมีความเปนระเบยีบ

เรียบรอย มีความปลอดภัย 

๓) ตรวจสอบสภาพของรถรับ - สงนักเรียนใหมีความพรอมใชงาน และกำกับควบคุม

พฤติกรรมพนักงานขับรถนักเรียน 

๔) แสวงหาความรวมมือในการปองกันแกไขปญหาตาง ๆ เชน สำนักงานขนสงจังหวัด 

เจาหนาท่ีตำรวจจราจร เพื่อชวยอำนวยความสะดวกใหเกิดความปลอดภัยกับนักเรียน 

๕) นักเรียนท่ีโดยสารเรือ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนลอยตัวในน้ำหรือวายน้ำเปน 

๖) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการชวยเหลือเบ้ืองตน 

  ๗) สงเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ 

 ๑.๒.๔ ภัยจากการจัดกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) แตงต้ังคณะทำงานประเมินความเส่ียงในการจัดกิจกรรม เพื่อรวมกันเสนอแนะแนวทางใน

การปองกันความเส่ียงในกิจกรรมตาง ๆ 

๒) สนับสนุนใหมีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุมใหกับนักเรียนและบุคลากร

ทุกคน 

 ๑.๒.๕ ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) สำรวจขอมูลเครื่องมือ อุปกรณ และจัดแยกสวนท่ีชำรุดและสวนท่ีใชงานได 

  ๒) จัดทำคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณใหปลอดภัย หากพบเครื่องมือชำรุดใหดำเนินการ 

ซอมแซม บำรุงรักษา 

  ๓) การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณใหเปนระบบ 

 ๑.๓ ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) ประกอบดวย 

 ๑.๓.๑ การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดท้ิง 

 ๑.๓.๒ การคุกคามทางเพศ 

 ๑.๓.๓ การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม 

  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) โรงเรียนสำรวจขอมูลนักเรียนรายคน โดยสำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงและพื้นท่ีเปนจุดเส่ียง 

๒) วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความเส่ียง ความขาดแคลนของนักเรียนรายคน 

  ๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

  ๔) สรางเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประสานความชวยเหลือ 

๕) จัดระบบการสื ่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียน และผู ใกลชิด ทั ้งใน

สถานศึกษาและชุมชน 

๖) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน

ไดทราบ 

 

๙ 
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๑.๔ ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ประกอบดวย 

๑.๔.๑ ภาวะจิตเวช มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง 

 ๒) ติดตอประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประเมินภาวะจิต 

 ๓) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน 

 ๔) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๕) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๒ ติดเกม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง และขอมูลพื้นท่ีแหลงใหบริการรานเกม 

 ๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน 

 ๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๔) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๓ ยาเสพติด มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง 

 ๒) วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล 

 ๓) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน 

 ๔) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๕) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๔ โรคระบาดในมนุษย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกลชิด 

 ๒) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในมนุษย 

 ๓) บริการวัสดุ - อุปกรณ ในการปองกันโรคระบาดในมนุษย 

 ๔) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๕) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามขอมูลดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๕ ภัยไซเบอร 

 ๑) สำรวจขอมูลการใชงานระบบไซเบอรของนักเรียนรายคน 

 ๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน 

 ๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๔) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๖ การพนัน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง และพื้นท่ีท่ีเปนแหลงการพนัน 

 ๒) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน 

 ๓) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๔) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๗ มลภาวะเปนพิษ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑๐ 
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 ๑) สำรวจขอมูลพื้นท่ีท่ีเกิดมลภาวะเปนพิษในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๒) จัดทำปายสัญลักษณแสดงพื้นท่ีมลภาวะเปนพิษ 

 ๓) จัดทำแผนในการแกปญหามลภาวะเปนพิษรวมกัน 

 ๔) กำหนดขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน 

๑.๔.๘ โรคระบาดในสัตว มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) สำรวจขอมูลสัตวเล้ียงของนักเรียนรายคน 

 ๒) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในสัตว 

 ๓) บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในสัตว 

 ๔) สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๕) จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามขอมูลสัตวเล้ียงอยางตอเนื่อง 

๑.๔.๙ ภาวะทุพโภชนาการ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) การสำรวจและจัดกลุมนักเรียนกลุมเส่ียง และกลุมท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

๒) เสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ 

 ๓) จัดทำส่ือประชาสัมพันธใหความรูดานโภชนาการแกผูปกครอง 

๔) จ ัดทำฐานข อม ูลเพ ื ่อตรวจสอบพัฒนาการและความก าวหนาในการลดภาวะ                

ทุพโภชนาการ 

๕) ดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวางที่ถูกตองตามหลักโภชนาการรวมถึง

อุปกรณกีฬาใหมีความเพียงพอ สำหรับการออกกำลังกาย 

๒. แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ในการเปดเรียนแบบ On-Site สถานศึกษาจะเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนภายใต

สถานการณการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเสริมสรางความมั่นใจ

ใหกับนักเรียน ผูปกครองและสาธารณชน และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังนี ้

 ๒.๑ การประเมินความพรอมตนเองกอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid Plus 

(TSC+) 

  สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองกอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid Plus 

(TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดที่เว็บไซต https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ ซึ่ง

ไดสรางเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบเพื่อใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมกอนเปด

เรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยแบบประเมินตนเองประกอบดวย ๖ มิติ ๒๐ ขอ ดังตัวอยางดังนี้ (รายละเอยีด 

ในภาคผนวก) 

๑๑ 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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ซึ่งจะไดผลการประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

การแปลผล 

 • สีเขียว   หมายถึง สถานศึกษาสามารถเปดเรียนได โดยไดรับใบรับรอง (E-Certificate) 

 • สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได แตตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กำหนด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) 

 • สีแดง    หมายถึง โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กำหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ จนกวาจะผานทั้งหมด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียน

สามารถเปดเรียนได 

 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดำเนินการประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย 

ปองกันโรค COVID – 19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+ 

และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน MOECOVID ผานมาตรฐานครบ 20 ขอ 

Ranking เกณฑประเมิน 

สีเขียว ผานท้ังหมด ๒๐ ขอ 

สีเหลือง ผานขอ ๑ - ๑๒ ทุกขอ 

แตไมผานขอ ๑๓ - ๒๐ ขอใดขอหนึ่ง 

สีแดง ไมผานขอ ๑ - ๑๒ ขอใดขอหนึ่ง 

๑๒ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 
 

๒.๒ การรับวัคซีน 

 ในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเปนที่จะตองมี

การสรางภูมิคุ มกันของรางกายไดดี โดยการรับวัคซีนพรอมกับการรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซึ่ง

สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การรับวัคซีนของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ 

๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้ังแตรอยละ ๘๕ ข้ึนไป 

๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีการทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small 

Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

๓) ถาคร ูและบุคลากรมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเช้ือโควิด 19 หรือ

สัมผัสกลุมเส่ียงสูงใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือดวยวิธีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุมท่ี

ไมไดรับวัคซีนตามเกณฑพรอมท้ังรายงานผลการตรวจกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที 

และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเปนบวก 

๒.๒.๒ การรบัวัคซีนของนักเรียน และผูปกครอง มีมาตรการ ดังนี ้

สถานศึกษารณรงคใหนักเรียนไดรับวัคซีนอยางท่ัวถึง โดยความยินยอมของผูปกครอง รวมท้ัง 

ประชาสัมพันธใหผูปกครองเขารับวัคซีน ดังนี้ 

 ๑) การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม ๑ และ ๒ สำหรับอายุ ๑๘ ป ข้ึนไป 

 ๒) การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม ๑ และ ๒ สำหรับบุคคลท่ีมีอายุ ๕ – ๑๗ ป 

๓) แนะนำใหฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผูท่ีมีประวัติติดเช้ือโควิด 19 ไดตามหลักการเดียวกับผูท่ี

ยังไมเคยติดเช้ือมากอน โดยใหวัคซีนหลังจากการติดเช้ือเปนเวลา ๓ เดือน 

  

 

๑๓ 
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 ๒.๓ แนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน  

พื้นฐาน 

 การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตน

ของนักเรียน ครู บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษา เพื่อปองกันไมใหมีการติดเช้ือโรคโควิด 19 ตัด

ความเส่ียง สรางภูมิคุมกัน และสรางความปลอดภัยแกทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง

กำหนดใหมีแนวปฏิบัติการเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ๖ ข้ันตอน ดังนี ้

 ๒.๓.๑ สถานศึกษาตองประเมินความพรอมกอนเปดภาคเรียน โดยใชแบบประเมินตนเองในระบบ

Thai Stop Covid Plus ตัวยอ TSC+ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถาผลการประเมินเปนสีเขียวให

เปดเรียนได สีเหลืองใหประเมินซ้ำ ถาผานใหเปดเรียนได ถาผลการประเมินเปนสีแดง จะตองเตรียม

สถานศึกษาจนกวาผลการประเมินจะเปนสีเขียวหรือสีเหลือง หากยังคงมีผลการประเมินเปนสีแดงใหรายงาน

ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับข้ัน เพื่อจะไดประสาน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมกอนเปดภาค

เรียน 

 ๒.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส รอยละ ๘๕ ข้ึนไป ตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ๒.๓.๓ นักเรียนและผูปกครองควรไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 ๒.๓.๔ สถานศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเปดเรียนในรูปแบบ On-Site กอนหนามาแลว และยังมิได ถูกส่ัง

ระงับหรือปด สามารถดำเนินการเปดเรียนไดตามปกติ ในสวนของสถานศึกษาที่ยังไมเคยไดรับอนุมัติให เปด

เรียนได ใหสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรับทราบและให

ความเห็นชอบในการเปดเรียน แลวจึงนำรายงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิจารณาอนุมัติให

เปดเรียนไดตอไป 

 ๒.๓.๕ ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเนน ๖ 

มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเขมงวด อยางเครงครัด 

 ๒.๓.๖ สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 

 ๒.๔ มาตรการการเตรียมความพรอมของกรมอนามัย 

 ๒.๔.๑ มาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

 ๑) สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ผาน TSC+ 

 ๒) นักเรียนอายุ ๑๒ – ๑๗ ป ไดร ับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุน (เข็ม ๓) ผานระบบ

สถานศึกษาและเรงฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ป ตามความสมัครใจของ

ผูปกครองและเด็ก 

 ๓) นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ อยางเครงครัด อาทิ เวนระยะหาง 

สวมหนากากอนามัย ๑๐๐% ลางมือ ตรวจหาเช้ือดวย ATK เมื่อมีอาการหรือเส่ียง 

 ๔) กรณีนักเรียนติดเชื ้อโควิด 19 และเปนผูสัมผัสเสี ่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการอยาง

เครงครัด 

  

๑๔ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

  ๒.๔.๒ มาตรการความปลอดภัยในการเปดเรียน On-Site 

  กรมอนามัยใหแนวทางการเฝาระวังหรือเตรียมความพรอมสำหรับการเปดเรียน On-Site 

ดวยหลักการ Sandbox Safety Zone in School ตัดความเส่ียง สรางภูมิคุมกัน ดวย 3T1V ไดแก 

   T: Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรียนตองผานการประเมินตนเองในการ

เตรียมความพรอมกอนเปดเรียน 

   T: Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความ

เส่ียงตนเองเปนประจำดวยแบบประเมิน Thai Save Thai 

   T: Test โรงเรียนมีการเฝาระวังอยางเหมาะสม เชน การตรวจคัดกรองดวย ATK 

เมื่อมีความเส่ียง หรือเมื่อมีอาการ 

   V: Vaccine ครู บุคลากร ผูปกครองและเด็ก ๕ - ๑๗ ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ เพื่อ

ลดความรุนแรงและสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคูการปฏิบัตติามมาตรการ ๖-๖-๗ อยาง

ตอเนื่อง 

  ๒.๔.๓ มาตรการเปดเรียน On-Site สำหรับโรงเรียนไป – กลับ 

   กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูเสี่ยงต่ำ 

   - เรียนในพื้นท่ีสถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ  

Universal Prevention 

- ประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะหางระหวางนักเรียนในหองเรียน ไม

นอยกวา ๑ เมตร 

 กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูเสี่ยงสูง 

 - กรณีไมไดรับวัคซีนโควิด 19 ตามแนวทางปจจุบัน ทั้งมีอาการและไมมีอาการ 

แนะนำใหกักกันตัวเอง (Self-Quarantine) เปนเวลา ๕ วัน และติดตามเผาระวังอีก ๕ วัน 

 - กรณีไดรับวัคซีนโควิด 19 ครบตามคำแนะนำปจจุบัน ไมมีอาการ ไมตองกักกัน

และแนะนำ ใหไปเรียนได 

 - ตรวจคัดกรองหาเช้ือ ดวย ATK ถามีอาการใหตรวจทันที ใหตรวจครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๕ 

หลังสัมผัสผูติดเช้ือ และตรวจครั้งสุดทาย วันท่ี ๑๐ หลังสัมผัสผูติดเช้ือ 

 - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยเวนระยะหาง ไมนอยกวา ๑ 

เมตร และประสานหนวยบริการสาธารณสุข ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน 

 กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เปนผูติดเช้ือ 

 - แยกกักตัวที่บาน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการ

สาธารณสุข 

 -  กรณ ีม ีผ ู  ต ิด เช ื ้ อจำนวนมาก ให พ ิจารณาจ ัดทำ School Isolation โดย

คณะกรรมการ สถานศึกษา หนวยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดตอประจำจังหวัด 

 - จัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีอาการสามารถ

เรียนไดตามปกติ 

 - โรงเรียนทำความสะอาดหองเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษา และเปดเรียนไดตามปกติ 

๑๕ 
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 ๒.๕ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 

 สถานศึกษาดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียน หรือ

สถาบันการศึกษาตามขอกำหนดตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 

School ท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) ดังนี้ 

 ๒.๕.๑ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประจำหรือ ไป-กลับ ที่มี

ความพรอมและผานเกณฑการประเมิน มีหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด ๔ องคประกอบ ดังนี้ 

 ๑) องคประกอบดานกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา ประกอบดวย 

๑.๑) พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 

  ๑.๒) พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 

  โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบใหเปนพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเปน 

Covid free Zone 

 ๒) องคประกอบดานการมีสวนรวม ตองเปนไปตามความสมัครใจของทุกฝาย โดยโรงเรียน 

หรือสถานศึกษาท่ีประสงคจะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตองจัดให

มีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผูปกครอง ผูนำชุมชน และมี

มติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in 

School ตลอดภาคการศึกษา กอนนำเสนอโครงการผานตนสังกัดในพื้นท่ี แลวขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

๓) องคประกอบดานการประเมินความพรอมสูการปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตอง

เตรียมการประเมินความพรอม แยกเปนดังนี้ 

  ๓.๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตองดำเนินการ ไดแก 

  ๓.๑.๑) ตองประเมินความพรอมผาน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานกา

ติดตามการประเมินผลผาน MOE Covid 

  ๓.๑.๒) ตองจัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการ

ดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อ     โควิด 19 หรือผลตรวจคัด

กรองหาเช้ือเปนบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นท่ีท่ีดูแลอยาง

ใกลชิด 

  ๓.๑.๓) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอน ตองจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบใหเปน

อาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน ดังนี้ 

   - Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ี

เหมาะสม จัดจุดรับ - สงสิ่งของ จุดรับ - สงอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เปนการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร 

ผูปกครอง และผูมาติดตอที่เขามาในโรงเรียน ไมใหใกลชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดใหมีพื้นที่ปฏิบติังาน

เฉพาะบุคลากรท่ีไมสามารถเขาปฏิบัติงานในโซนอื่นได 

๑๖ 
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  - Quarantine Zone จัดพื้นท่ีหรือบริเวณใหเปนจุดกักกัน และสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน 

ครู และบุคลากรท่ียังตองสังเกตอาการ เนนการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble 

  - Safety Zone จัดเปนพื้นท่ีปลอดเช้ือ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีปฏิบัติ

ภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย๓.๑.๔) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ ตองควบคุมดูแลการ

เดินทางระหวางบานกับโรงเรียนอยางเขมขน โดยหลีกเล่ียงการเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตาง ๆ ตลอดเสนทางการ

เดินทาง 

  ๓.๑.๕) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ ตองจัดพื้นที่หรือบริเวณใหเปนจุดคัด

กรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ - สงสิ ่งของ จุดรับ - สงอาหาร หรือจุดเสี ่ยงอื่น เปนการ

จำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และผูมาติดตอท่ีเขามาในโรงเรียน 

  ๓.๑.๖) ตองมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพรอม โดยทีมตรวจราชการ บูรณา

การรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ท้ังชวงกอน และระหวางดำเนินการ 

๓.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ตองปฏิบัติ ไดแก 

๓.๒.๑) ครูและบุคลากร ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ต้ังแต รอยละ ๘๕ ข้ึนไป 

  ๓.๒.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอนทุกคนตอง

ตรวจคัดกรองหาเช้ือดวยวิธีการท่ีเหมาะสม กอนเขา Quarantine Zone 

  ๓.๒.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทไป - กลับ มีการทำ

กิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

  ๓.๓.๔) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ประเภทพักนอน มีการแยกกัก

ตัว สังเกตอาการใหครบกำหนด ๑๔ วัน กอนเขาสู Safety Zone (กรณียายมาจาก State Quarantine ให

พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลงตามความเหมาะสม ๗ - ๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small 

Bubble และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

  ๓.๓.๕) ถานักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเช้ือโค

วิด 19 หรือสัมผัสกลุมเส่ียงสูง ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือดวยวิธีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุมท่ีไมไดรับ

วัคซีนตามเกณฑพรอมท้ังรายงานผลการตรวจกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญ

เหตุกรณีมีผลตรวจเปนบวก 

 ๔) องคประกอบดานการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหวางภาคการศึกษา ตอง

ดำเนินการ ดังนี้ 

  ๔.๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได ทั้งรูปแบบ On-Site หรือ 

Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 

  ๔.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนตองประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ

จำแนกตามเขตพื้นที่การแพรระบาด นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยูในพื้นที่ตองประเมิน Thai Save Thai 

(TST) อยางตอเนื่องตามเกณฑจำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพรระบาด 

  ๔.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสุมตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนระยะ ดวย

วิธีการที่เหมาะสม ตามแนวทางของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดกำหนดเพื่อเฝาระวังตามเกณฑ

จำแนกตามเขตพื้นท่ีการแพรระบาด 

๑๗ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

  ๔.๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเขมขน ไดแก ๖ มาตรการหลัก 

(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

  ๔.๕) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเขมสำหรับสถานศึกษาอยางเครงครัด ดังนี ้

  ๔.๕.๑) สถานศึกษาประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง 

  ๔.๕.๒) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรม ขามกลุมกัน 

และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘ เมตร) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวางนักเรียน

ในหองเรียนไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

  ๔.๕.๓) จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตาม

หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอาหาร การปรุง

ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและตองมีระบบ

ตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค 

  ๔.๕.๔) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ

ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ

อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

  ๔.๕.๕) จัดใหมีสถานที ่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักตัว

ชั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน

สถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด 

  ๔.๕.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยาง

เขมขน โดยหลีกเล่ียงการเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทาง 

  ๔.๖) นักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม

ประจำวันและการเดินทางเขาไปในสถานท่ีตาง ๆ แตละวันอยางสม่ำเสมอ 

  ๔.๗) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเขมงวดสำหรับสถานศึกษาประเภทไป - กลับ อยาง

เครงครัด ดังนี้ 

  ๔.๗.๑) สถานศึกษาประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผาน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง 

  ๔.๗.๒) ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 

และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘ เมตร) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวางนักเรียน

ในหองเรียนไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

  ๔.๗.๓) จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม

หลักมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร และหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอาหาร การปรุง

ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะ และตองมีระบบ

ตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค 

๑๘ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

  ๔.๗.๔) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ

ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำ

อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

  ๔.๗.๕) จัดใหมีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกักช่ัวคราว 

รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบ้ืองตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร ในสถานศึกษามี

การติดเช้ือโควิด 19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด โดยมีความรวมมือ

กับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นท่ีท่ีดูแลอยางใกลชิด 

  ๔.๗.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน 

โดยหลีกเล่ียงการเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป - กลับโรงเรียน ท้ังกรณีรถ

รับ - สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 

  ๔.๗.๗) ใหจัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื ้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรค

ระดับพื้นท่ี และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

  ๔.๘) กำหนดใหสถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยูรอบรั้วสถานศึกษาใหผานการประเมิน 

Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting โดยใหมีการกำกับรวมกับคณะกรรมการโรคติดตอ

ระดับพื้นท่ี 

 ๒.๕.๒ มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น 

 สถานศึกษาดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาตามขอกำหนดตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 

School โดยจำแนกประเภทของสถานศึกษา ๒ ประเภท ไดแก ประเภทพักนอน และประเภทไป - กลับเทานั้น 

เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประเภทโรงเรียน หรือ

สถานศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีแตกตาง เชน 

  ๑) ประเภทพักนอนและไป – กลับ 

  ๒) ขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

  ๓) ระดับการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

  ๔) สถานศึกษาท่ีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการฉีดวัคซีน หรือยังไมไดรับ

การฉีดวัคซีน หรือไดรับการฉีดวัคซีนบางสวน 

  ๕) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ลักษณะอื่น ๆ 

  

 

 

 

 

 

๑๙ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตองดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ตองปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด ครบท้ัง ๔ องคประกอบ 

 ๒) กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนประเภทพักนอนและไป-กลับ ตองนำมาตรการ Sandbox : 

Safety Zone in School มาบูรณาการในการปฏิบัติระหวางประเภทพักนอน และประเภทไป – กลับอยาง

เครงครัด 

หมายเหตุ มาตรการและแนวทางปร ับตามสถานการณการแพรระบาดของโรค ขึ ้นอยู กับ

คณะกรรมการ ควบคุมโรคจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครกำหนด 

๒.๖ บทบาทของผูเก่ียวของในชวงเตรียมการกอนเปดภาคเรียน 

 ในชวงเตรียมการกอนเปดภาคเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียน ผู ปกครอง ครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา และผูเกี่ยวของทุกคนในสถานศึกษามีความสำคัญอยางมากในการปองกันไมใหมีการติดเชื้อโรค    

โควิด 19 จึงควรมีบทบาทในการปฏิบัติตนเปนเบ้ืองตน ดังนี ้

 ๒.๖.๑ บทบาทของผูเกี่ยวของในการรณรงคการฉีดวัคซนีโควิด 19 

 - บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑) กำหนดนโยบายในการสงเสริมและรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ใหแก

นักเรียน 

 ๒) กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรค         

โควิด 19  

 - บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๑) รวบรวมฐานขอมูลนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดทำแนวทางการรณรงคการฉีดวัคซีน 

โควิด 19 ปการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัด 

 ๒) จัดทำส่ือประชาสัมพันธรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบอินโฟกราฟกส่ือวิดิทัศน

และส่ืออื่น ๆ 

 - บทบาทของเขตตรวจราชการ 

 ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำฐานขอมูลนักเรียนที่ไดรับวัคซีนโควิด 19 

และกำกับติดตามหลังจากการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19 

 - บทบาทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๑) ตรวจสอบขอมูลการรายงานฐานขอมูลนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จากการรายงานใน

ระบบ E - COVID - 19 Report ของโรงเรียนในสังกัด 

 ๒) ดำเนินการประชาสัมพันธแนวทางการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด 19 ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๓) เผยแพรส่ือประชาสัมพันธ ในรูปแบบอินโฟกราฟก ส่ือวิดิทัศนและส่ืออื่น ๆ 

 - บทบาทของโรงเรียน 

 ๑) ตรวจสอบฐานขอมูลนักเรียนท่ีฉีดวัคซีนโควิด 19 จากระบบ E-COVID - 19 Report 

๑๙ 
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 ๒) จัดใหมีการประชุมสรางความเขาใจสรางความตระหนักแกครู บุคลากร ผูปกครอง ในการ

ประชาสัมพันธรณรงคใหนักเรียนฉีดวัคซีนโควิด 19 

 ๓) เผยแพรสื ่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบอินโฟกราฟก สื ่อวิดิทัศนและสื่ออื ่น ๆ ใหแก

ผูปกครองและนักเรียน 

 ๔) รายงานขอมูลแกตนสังกัดเปนระยะ 

 - บทบาทของผูปกครอง 

 ๑) ศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากสื ่อประชาสัมพันธและจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

 ๒) นำนักเรียนเขารับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลตาง ๆ 

 ๓) สงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมการปองกันตนเองจากโรคโควิด 19 แกบุตรหลาน อยาง

ตอเนื่อง 

 ๒.๖.๒ บทบาทของผูเกี่ยวของในการเตรียมการกอนเปดเรียน 

 - บทบาทของนักเรียน 

 ๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน 

 ๒) ปฏิบัติเขมตามมาตรการ DMHTTA และ SSET – CQ รายละเอียดดังนี้ 

DMHTTA ไดแก 

 D : Distancing รักษาระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย ๑ - ๒ เมตร 

M : Mask wearing สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งท่ีออกจากบาน  

H : Hand washing ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือเจลแอลกอฮอล  

T : Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย  

T : Test for COVID-19 สำหรับผูท่ีมีอาการ หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดผูปวยยืนยันหรือเดิน

ทางเขาไปในพื้นท่ีเส่ียง  

 A : Application สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ 

 SSET – CQ ไดแก  

 S : Self care ดูแลตนเอง ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ

 อยางเครงครัด 

 S : Spoon ใชชอนกลางสวนตัว ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองกินอาหารรวมกัน 

 ลดสัมผัสรวมกับผูอื่น  

 E : Eating กินอาหารปรุงสุกใหม กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม. 

 ควรนำมาอุนใหรอนท่ัวถึง กอนกินอีกครั้ง  

 T : Track ลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน 

 C : Check สำรวจตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเรียน กลุมเส่ียงท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงเพื่อ

 เขาสูกระบวนการคัดกรอง 

 Q : Quarantine กักกันตัวเอง กักกันตัวเอง ๑๐ วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมี

 การระบาดโรค 

๒๐ 
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 ๓) ประเมินไทยเซฟไทย (TST) ทุกคนในหองเรียน และผูสัมผัสใกลชิดทุกวัน 

 ๔) ผูท่ีมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเช้ือโควิด 19 หรือสัมผัสกลุมเส่ียงสูง 

ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือดวยวิธีท่ีเหมาะสมกอนเขาสู Safety Zone หรือมาเรียน On-Site 

 ๕) กรณี High Risk Contact : 

 - ถามีอาการปวยรวมดวย ตองสงตอรับการรักษาโรงพยาบาลหลัก (Hospital) 

 - ถาไมมีอาการปวยรวมดวย เขารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) หรือหองแยกกัก

ตัวในโรงเรียน (School Isolation) 

 ๖) ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับปองกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บานและ

โรงเรียน 

 ๗) นักเรียนเตรียมอุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัวและอื่น ๆ ท่ีจำเปนสำหรับการเรียนให

ครบถวน 

 ๘) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด ปองกันตนเองและลดความเสี่ยงโดย

เลือกบริโภคขอมูล ขาวสารสารสนเทศท่ีเช่ือถือได 

 - บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน 

 ๒) ปฏิบัติเขมตามมาตรการ DMHTTA และ SSET – CQ 

 ๓) ประเมินไทยเซฟไทย (TST) ทุกคนในหองเรียน และผูสัมผัสใกลชิดทุกวัน 

 ๔) ผูท่ีมีอาการเขาขาย (Inclusion Criteria) กับการติดเช้ือโควิด 19 หรือสัมผัสกลุมเส่ียงสูง 

ใหดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือดวยวิธีท่ีเหมาะสมกอนเขาสู Safety Zone หรือมาเรียน On-Site 

 ๕) กรณี High Risk Contact : 

  - ถามีอาการปวยรวมดวย ตองสงตอรับการรักษาโรงพยาบาลหลัก (Hospital) 

  - ถาไมมีอาการปวยรวมดวย เขารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospital) หรือ 

หองแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) 

 ๖) ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับปองกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บานและ

โรงเรียน 

 ๗) ประชุมช้ีแจงผูปกครองนักเรียน ผาน Online 

 ๘) จัดหาส่ือสารประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเส่ียงใหแกนักเรียน 

 ๙) รณรงค กำกับและติดตามการไดรับวัคซีนของนักเรียนและผูปกครองนักเรียน 

 - บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑) จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันในหลายรูปแบบ เชน การประชุม Online การเขามา

ประชุมรวมกันจริงๆ (face-to-face meeting) 

 ๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) ในโรงเรียน 

 ๓) แตงตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุม ดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒๑ 
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 ๔) ประเมินความพรอมผาน Thai stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผาน MOE Covid 

 ๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 

 ๖) จัดใหมีการส่ือสารประชาสัมพันธแนวทางการปองกันการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 

 ๗) สนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากรไดรับวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุน 

 ๘) สนับสนุนใหมีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครัฐ 

 ๙) สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองประเมินตนเอง

ผาน Thai Save Thai (TST) 

 ๑๐) ส่ือสารสรางความรูความเขาใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม 

 ๑๑) กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกกอนเขามาในโรงเรียน 

 ๑๒) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกอนเปด

ภาคเรียนอยางเครงครัด 

 - บทบาทสถานศึกษา  

 ๑) รณรงคการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และวัคซีนเข็มกระตุนตามความสมัครใจ  

 ๒) พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอยางเขมขน 

 ๓) ทบทวนและฝกซอมตามแผนเผชิญเหตุ 

 ๔) เตรียมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกใหนักเรียน ผูปกครอง ครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหครบถวนตามเกณฑการประเมิน TSC+ เชน จุดลางมือ เครื ่องวัด

อุณหภูมิ หองแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ชุดตรวจ ATK เปนตน ใหพรอมใช ปลอดภัย

และครบถวน  

 ๕) จัดเตรียมอาคารและพื้นท่ีโดยรอบใหเปนอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน เชน 

Screening Zone Quarantine Zone และ Safety Zone เปนตน 

 ๖) ควบคุม กำกับดูแลการเดินทางกรณีมีการเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) 

อยางเขมขน 

 ๗) จัดเตรียม ตรวจสอบพื้นท่ีหรือบริเวณใหเปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) จุดรับ - สง

นักเรียน และส่ิงของอื่น ๆ 

 ๘) ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกันดวย 3T1V (TSC+, TST, Test ATK 

and Vaccine) 

 - บทบาทผูปกครอง 

  ๑) ฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) และเรงรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน 

  ๒) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด 

  ๓) ประเมินความเส่ียงของตนเอง บุตรหลานและคนในครอบครัวผาน Thai Save Thai 

  ๔) จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน 

  ๕) จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกำกับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอย ๆ 

๒๒ 
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  ๖) ดูแลสุขภาพ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานอยางสม่ำเสมอ ถามีความเสี่ยง

ควรตรวจ ATK 

  ๗) หลีกเล่ียงการพาบุตรหลานไปในสถานท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือ 

  ๘) กรณีบุตรหลานเดินทางมาเรียน On-Site โดยรถโรงเรียน รถตู หรือรถอื่น ๆ ใหขอ

ความรวมมือกับคนขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 
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สวนท่ี ๓ 
แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบติั 

ระหว่างเปิดภาคเรียน 
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 ในระหว างเป ดเร ียนสถานศึกษาต องปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการท ี ่ กระทรวงสาธารณส ุขและ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหครอบคลุมทุกมิติอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน

สำคัญ เปน ๒ กรณี ดังนี ้

๑. แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน ดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย 

แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียนตามมาตรการความปลอดภัย สถานศึกษา ใชหลัก ๓ ป ไดแก การปองกัน 

ปลูกฝง และปราบปราม โดยมีรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติดังนี ้

 ๑.๑ ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence) 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การลวง

ละเมิดทางเพศ  

การปองกนั 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การทะเลาะ

วิวาท 

 

 

การปองกนั 

๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงและพื้นท่ีท่ีเปนจุดเส่ียง  

๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงใหปลอดภัย  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๔. จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง  

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  

๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ  

การปราบปราม  

๑. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ  

๒. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถให  

๓. แตงต้ังคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ  

๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอท่ีเหมาะสม 

การปองกนั  

๑. จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา  

๒. ประชุมช้ีแจงทำความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  

๓. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมท้ังในระดับช้ันเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

๔. สรางเครือขายเฝาระวังในสถานศึกษาและชุมชน  

๕. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง  

การปลูกฝง  

๑. ใหความรูเรื่องการอยูรวมกันในสังคม และผลกระทบท่ีเกิดจากการทะเลาะวิวาท  

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม  

๓. จัดเวทีกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม  

๒๔ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

๓. การกล่ัน

แกลงรังแก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การชุมนุม

ประทวงและ

การจลาจล  

 

 

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา  

๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา

ไปหาหนัก  
 

การปองกนั  
๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงท้ังกลุมผูกระทำและผูถูกกระทำ  
๒. จัดทำระเบียบขอตกลงรวมกัน ท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา  
๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๔. จัดระบบการส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน  
การปลูกฝง  
๑. ใหความรูความเขาใจหลักในการอยูรวมกันในสังคม  
๒. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทำรวมกันอยางตอเนือ่ง  
๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุ ท้ังในระดับช้ันเรียน สถานศึกษา และชุมชน  
๒. ดำเนินการเอาโทษตามระเบียบขอตกลง โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนัก  
๓. ติดตาม เยี่ยมเยือน ใหกำลังใจผูถูกกระทำ และสรางความเขาใจกับผูกระทำ  

การปองกนั  

๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียง  

๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงใหปลอดภัย  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  

๔. จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหนาท่ีพลเมือง  

๒. สรางองคความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการชุมนุมประทวงและ  

การจลาจล  

๓. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนอยางสม่ำเสมอ  

๔. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติท่ีถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาส ท่ีเหมาะสม  

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา  

๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม  

๒๕ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

๕. การกอ

วินาศกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. การระเบิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. สารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

 

การปองกนั  

๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียง  

๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  

๔. จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษา และชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกอวินาศกรรม  

๒. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติท่ีถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสท่ีเหมาะสม  

๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม 

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  

๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา

ไปหาหนัก  

การปองกนั  

๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียง  

๒. สำรวจขอมูลแหลงท่ีมาของวัตถุประกอบระเบิด  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๔. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชระเบิด  

๒. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติท่ีถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสท่ีเหมาะสม  

๓. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม  

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  

๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา

ไปหาหนัก  

การปองกนั  

๑. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีและวัตถุอันตราย  

๒. จัดสถานท่ีในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมิดชิด  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย  

๒๖ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

๘. การลอลวง 

ลักพาตัว 

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต 
๓. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานท่ีจริงในพื้นท่ี  
การปราบปราม  
๑. ติดตอประสานงานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา  
๒. ดำเนินการตามมาตรการและขอตกลงท่ีกำหนดรวมกัน  

การปลูกฝง  
๑. การจัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง  
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน  
๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือ  
ไดทันเหตุการณ  
๒. แตงต้ังคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ  
๓. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา 

๑.๒ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ภัยธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

๒. ภัยจาก

อาคารเรียน 

ส่ิงกอสราง  

 

  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ  

๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการเผชิญปญหาภัยธรรมชาติ  

๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  

๒. ติดตอส่ือสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและแกปญหา  

๓. ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยาและฟนฟูจิตใจ  

การปองกนั  

๑. สำรวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสราง  

๒. ติดปายสัญลักษณในอาคาร หรือพื้นท่ีท่ีไมแข็งแรงและมีความเส่ียง  

๓. ประชาสัมพันธใหนักเรียนหลีกเล่ียงการเขาพื้นท่ีเส่ียงอยางตอเนื่อง  

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงหลักการสรางความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต  

๒. ฝกทักษะการสังเกตและหลีกเล่ียงพื้นท่ีเส่ียง  

๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และส่ิงกอสราง  

 

๒๗ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

๓. ภัยจาก

ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ภัยจากการ
จัดกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

๕. ภัยจาก

เครื่องมือ 

อุปกรณ 

การปราบปราม  

๑. สรางเครือขายการมีสวนรวมและดำเนินการชวยเหลือและแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  

๒. ประสานงานหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหความชวยเหลือ  

การปองกนั  

๑. สำรวจขอมูลยานพาหนะในสถานศึกษา  

๒. จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาสำหรับยานพาหนะประเภทตาง ๆ และสำหรับการเดินเทา  

๓. จัดทำแผนใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากยานพาหนะ  

๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการชวยเหลือ 

๕. สงเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ  
การปลูกฝง  
๑. จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการใชรถใชถนนและเครื่องหมายจราจร  
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ  
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถให  
ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  
๒. ติดตอส่ือสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือ  
และแกปญหา  
๓. ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา  
และฟนฟูจิตใจ 

การปองกนั  
๑. แตงต้ังคณะทำงานประเมินความเส่ียงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
๒. จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเส่ียง  
๓. เสนอแนะแนวทางในการปองกันความเส่ียงในกจิกรรมตาง ๆ  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหปลอดภัย  
๒. ฝกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อประสบภัยจาก  
การปฏิบัติกิจกรรม  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  
๒. ติดตอส่ือสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและ แกปญหา  
๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  
การปองกนั  
๑. แตงต้ังคณะทำงานประเมินความเส่ียงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
๒. จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเส่ียง  

๒๘ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

 ๓. จัดกิจกรรมฝกทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อประสบภัยจาก  
การปฏิบัติกิจกรรม  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  
๒. ติดตอส่ือสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและ แกปญหา  
๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลเครื่องมือ อุปกรณ จัดแยกสวนท่ีชำรุดและสวนท่ีใชงานได  
๒. จัดทำคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณใหปลอดภัย 
๓. ดำเนินการซอมแซม บำรุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ  

ใหเปนระบบ  

การปลูกฝง  

๑. จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ หลักการใชเครื่องมือ อุปกรณ  

ใหปลอดภัย  

๒. ฝกทักษะการใช การบำรุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ  

๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในคุณคาของเครื่องมือ อุปกรณ  

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถให  

ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  

๒. ประสานเครือขายความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือ  

๓. ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การถูกปลอย

ปละ ละเลย 

ทอดท้ิง  

การปองกนั  

๑. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

๒. จัดระบบการติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมนักเรียน และ  

ผูใกลชิด  

๓. จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง  

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน  

๓. ฝกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความชวยเหลือ 

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถให ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  

๒๙ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

๒. การคุกคาม  

ทางเพศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การไมไดรับ

ความเปนธรรม

จากสังคม 

 

๒. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย  

๓. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา  

๔. ติดตามเยี่ยมเยือนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ 

การปองกนั  

๑. สำรวจนักเรียนกลุมเส่ียงและพื้นท่ีเปนจุดเส่ียง  

๒. เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงใหปลอดภัย  

๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  

๔. จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  

การปลูกฝง  

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง  

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบดาน  

๓. ฝกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ  

การปราบปราม  

๑. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ  

๒. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถให  

ความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  

๓. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย  

๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอท่ีเหมาะสม  

๕. สรางขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยือนอยางสม่ำเสมอ  

การปองกนั  

๑. สำรวจขอมูลนักเรียนรายคน  

๒. วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ ความขาดแคลน ของนักเรียนรายคน 

๓. จัดทำแผนใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความขาดแคลน  

๔. สรางเครือขายการมีสวนรวม เพื่อประสานความชวยเหลือ 

การปลูกฝง  

๑. สรางความรูความเขาใจถึงสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบตอสังคม  

๒. บริการใหคำปรึกษาสำหรับนักเรียนกลุมเส่ียง  

๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในความเสมอภาค เอื้อเฟอเผ่ือแผตอกัน การ

ปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

๒. ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา  

๓. ติดตามเยี่ยมเยือนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ 

 

 

๓๐ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๑.๔ ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ภาวะจิตเวช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ติดเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ยาเสพติด  
 

การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง  
๒. ติดตอประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประเมินภาวะจิต  
๓. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน  
๔. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๕. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  
การปลูกฝง  
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของนักเรียน  
๒. จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถ  
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก  
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  
การปองกนั 
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง  
๒. สำรวจขอมูลพื้นท่ีแหลงใหบริการรานเกม  
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน  
๔. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๕. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการติดเกม 
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงท่ีกำหนดไวรวมกัน  
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ 
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเส่ียง  
๒. วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล  
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน  

๓๑ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. โรคระบาด
ในมนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ภัยไซเบอร 

การปลูกฝง  
๑. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  
๓. สรางความรูความเขาใจถึงโทษ-ภัย และผลกระทบของการติดยาเสพติด  
๔. จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดในวันสำคัญตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ  
๕. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
๖. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย 
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก  
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกลชิด  
๒. จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในมนุษย  
๓. บริการวัสดุ - อุปกรณ ในการปองกันโรคระบาดในมนุษย 
๔. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๕. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามขอมูลดานสุขภาพอยางตอเนื่อง  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย  
๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก โรคระบาดในมนุษย  
๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการตามมาตรการท่ีกฎหมายกำหนด  
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลการใชงานระบบไซเบอรของนักเรียนรายคน  
๒. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน  
๓. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๔. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบ ไซเบอรโดยขาดวิจารณญาณ  
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิด-วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๓. จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีสนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย  

๓๒ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
๖. การพนัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. มลภาวะเปน
พิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. โรคระบาด
ในสัตว 

การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงท่ีกำหนดไวรวมกัน  
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ 
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลนกัเรียนกลุมเส่ียง  
๒. สำรวจพื้นท่ีท่ีเปนแหลงการพนัน  
๓. กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน  
๔. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๕. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการพนัน  
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๓. จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีสนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงท่ีกำหนดไวรวมกัน  
๔. ติดตามเยี่ยมเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ 
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลพื้นท่ีท่ีเกิดมลภาวะเปนพิษในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. จัดทำปายสัญลักษณแสดงพื้นท่ีมลภาวะเปนพิษ  
๓. จัดทำแผนในการแกปญหามลภาวะเปนพิษรวมกัน  
๔. กำหนดขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากมลภาวะเปนพิษ  
๒. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการแกปญหาและการลดมลภาวะเปนพิษ  
๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการลดมลพิษรวมกับชุมชน  
การปราบปราม  
๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงท่ีกำหนดไวรวมกัน  
๔. ติดตามเยีย่มเยือนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ 
การปองกนั  
๑. สำรวจขอมูลสัตวเล้ียงของนักเรียนรายคน  
๒. จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในสัตว  

๓๓ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ภาวะทุพ
โภชนาการ 

๓. บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในสัตว  
๔. สรางเครือขายเฝาระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน  
๔. จัดระบบติดตอส่ือสารเพื่อติดตามขอมูลสัตวเล้ียงอยางตอเนื่อง  
การปลูกฝง  
๑. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว  

๒. จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก โรคระบาดในสัตว  

๓. จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

การปราบปราม  

๑. แตงต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
๒. ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา  
๓. ดำเนินการตามมาตรการท่ีกฎหมายกำหนด  
๔. ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
การปองกนั  

๑. การสำรวจและจัดกลุมนักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมท่ีมีภาวะ ทุพโภชนาการ  

๒. เสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ ผูมีสวนเกี่ยวของ  

๓. จัดทำส่ือประชาสัมพันธใหความรูดานโภชนาการแกผูปกครอง  

๔. จัดทำฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนา ในการลดภาวะทุพโภชนาการ  

๕. จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ  

๖. การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวางท่ีถูกตองตาม หลักโภชนาการ  

การปลูกฝง  

๑. จัดกิจกรรมใหความรูดานโภชนาการแกนักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และวิธีการรักษาสุขภาพใหกับนักเรียน  

๓. การบูรณาการความรูดานโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน  

การปราบปราม  

๑. การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ  

๒. แตงต้ังคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ  

๓. แตงต้ังคณะทำงานกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนกัเรียนท่ีมีปญหาดานเศรษฐกิจ  

๔. ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 
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 ๒. แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

๒.๑ กรณีเปดเรียนไดตามปกติ (On-Site) สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

๖ หลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ เสริม 

๖ มาตรการหลัก  
          ๑. เวนระยะหาง (Distancing) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย  
๑ - ๒ เมตร  
          ๒. สวมหนากาก (Mask Wearing) สวมหนากากผา  
หรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา  
          ๓. ลางมือ (Hand washing) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใชเจล
แอลกอฮอล  
          ๔. คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคนกอนเขา
สถานศึกษา  
          ๕. ลดการแออัด (Reducing) ลดการเขาไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุมคนจำนวนมาก  
          ๖. ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสรวม อาทิ ที ่จับ
ประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุมกดลิฟต  
๖ มาตรการเสริม  
           
         ๑. ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใสใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด  
          ๒. ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองรับประทาน
อาหารรวมกัน ลดสัมผัสรวมกับผูอื่น  
          ๓. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ กรณีอาหารเก็บ
เกิน ๒ ชม. ควรนำมาอุนใหรอนท่ัวถึง กอนกินอีกครั้ง  
          ๔. ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที ่ร ัฐกำหนดดวย APP ไทยชนะ หรือ
ลงทะเบียนบันทึกการเขา - ออกอยางชัดเจน  
          ๕. สำรวจ ตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นท่ี
เส่ียง เพื่อเขาสูกระบวนการคัดกรอง  
          ๖. กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง ๑๐ วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นท่ี
เส่ียงท่ีมีการระบาดโรค 

 
 
 
 
 
 

๓๕ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
๗ เขมงวด 
 
 
 
 
 
 
 
  

๗ มาตรการเขมงวด  
         ๑. สถานศึกษาผานการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม การประเมินผลผาน 
MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง  
         ๒. ทำกิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำ กิจกรรมขามกลุม
และจัดนักเรียนในหองเรียนขนาดปกติ (๘ x ๘) ไมเกิน ๔๒ คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวาง
นักเรียนในหองไมนอยกวา ๑ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด  
         ๓. จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาตาม
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลง
อาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำสงอาหาร (Delivery) ที่ถูก
สุขลักษณะและตองมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการกอนนำมาบริโภค  
         ๔. จัดการดานอนามัยสิ ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ
ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด 
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
         ๕. จัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว 
รวมถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตน กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด 19 หรือผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก โดยมีการซักซอม
อยางเครงครัด โดยมีความรวมมือกับสถานพยาบาลเครือขายในพื้นท่ีท่ีดูแลอยางใกลชิด  
         ๖. ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน 
โดยหลีกเลี ่ยงการเขาไปสัมผัสในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป - กลับ
โรงเรียน ท้ังกรณีรถรับ - สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ  
         ๗. ใหจัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรอง  
หาเชื ้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับพื้นที่ และประวัติการรับวัคซีน ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
แนวปฏิบัติดาน
อนามัย
ส่ิงแวดลอมใน
การปองกนัโรค 
โควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใชอาคาร
สถานท่ีของ
สถานศึกษาเพื่อ
การสอบ การ
ฝกอบรม หรือ
ทำกิจกรรมใด ๆ 
ท่ีมีผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน
มาก 

๑. การระบายอากาศภายในอาคาร  
    - เปดประตูหนาตางระบายอากาศกอนและหลังการใชงาน อยางนอย ๑๕ นาที ควรมี
หนาตางหรือ ชองลม อยางนอย ๒ ดานของหอง ใหอากาศภายนอกถายเทเขาสูภายในอาคาร  
    - กรณีใชเครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารกอนและหลังการใชงานทุก ๒ ช่ัวโมง 
เปนเวลา ๑๐ นาที หรือเปดประตูหนาตางระบายอากาศชวงพัก เที่ยงหรือชวงที่ไมมีการเรยีน
การสอน กำหนดเวลาเปด - ปดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  
๒. การทำความสะอาด - ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของดวยผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด 
ลางมือดวยสบูและน้ำ - ทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณสัมผัสรวม เชน 
หองน้ำ หองสวม ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตชไฟ ปุมกดลิฟท จุดน้ำด่ืม เปนตน 
ดวยแอลกอฮอล ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆาเชื ้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เชน พื้นกระเบื้อง 
เซรามิค สแตนเลส ดวยน้ำยาฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.๑% นาน ๕ - ๑๐ นาที 
อยางนอยวันละ ๒ ครั ้ง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผูใชงาน
จำนวนมาก  
๓. คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค  
    - ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไมมีส่ิงเจือปน  
    - ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน (ไมใชแกวน้ำดื่มรวมกัน
เด็ดขาด)  
    - ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อหาเช้ือแบคทีเรียดวยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑)  
ทุก ๖ เดือน  
๔. การจัดการขยะ  
    - มีถังขยะแบบมีฝาปดสำหรับรองรับสิ่งของที่ไมใชแลวประจำหองเรียน อาคารเรียน หรือ
บริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก - ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce 
Reuse Recycle)  
    - กรณีขยะเกิดจากผูสัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหนากากอนามัยที่ใชแลวนำใสในถุง กอน
ท้ิงใหราดดวยแอลกอฮอล ๗๐% หรือ น้ำยาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงใหแนน ซอนดวย
ถุงอีก ๑ ช้ัน ปดปากถุงใหสนิท และฉีดพนบริเวณปากถุงดวยสารฆาเช้ือแลวท้ิงในขยะท่ัวไป  

          ในการพิจารณาอนุญาตใหใชอาคารสถานที่เพื่อการสอบ การฝกอบรม หรือการทำ
กิจกรรมโรงเร ียนหรือสถานศึกษา หร ือผู ขออนุญาตตองจัดทำมาตรการเพื ่อเสนอตอ
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดซึ่งจะพิจารณา
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด จะพิจารณารวมกับผูแทนกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวของ โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้  
๑. แนวปฏิบัติดานสาธารณสุข  
    ๑.๑ กำหนดจุดคัดกรองชองทางเขาออก หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ 
หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ ้นไปแจงงดใหเขารวม
กิจกรรม และแนะนำไปพบแพทย และอาจมีหองแยกผูท่ีมีอาการออกจากพื้นท่ี  

๓๗ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
  

     ๑.๒ ผู เขารวมกิจกรรม และผู มาติดตอ ตองสวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีเขารวมกิจกรรม 
     ๑.๓ จัดใหมีเจลแอลกอฮอล หรือ จุดลางมือ สำหรับทำความสะอาดมือไวบริการ บริเวณตาง 
ๆ อยางเพียงพอ เชน บริเวณหนาหองประชุม ทางเขาออก หนาลิฟต จุดประชาสัมพันธ และ
พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมอื่น ๆ เปนตน  
     ๑.๔ จัดบริการอาหารในลักษณะท่ีลดการสัมผัสอุปกรณท่ีใชรวมกัน เชน จัดอาหารวางแบบ
กลอง (Box Set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเด่ียว (Course Menu)  
     ๑.๕ กรณีท่ีมีการจัดใหมีรถรับสงผูเขารวมกิจกรรม ใหเวนระยะหาง ๑ ท่ีนั่งทำความสะอาด
รถรับสงทุกรอบหลังใหบริการ 
     ๑.๖ กำกับใหนักเรียนนั่งโดยมีการเวนระยะหางระหวางที่นั ่ง และทางเดิน อยางนอย ๑ 
เมตร 
     ๑.๗ จัดใหมีถังขยะท่ีมีฝาปด เก็บรวบรวมขยะ เพื่อสงไปกำจัดอยางถูกตอง และการจัดการ
ขยะท่ีดี  
     ๑.๘ จัดใหมีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี มีการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอท้ัง
ในอาคารและหองสวม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ  
     ๑.๙ ใหทำความสะอาดและฆาเช้ือท่ัวท้ังบริเวณ และเนนบริเวณท่ีมักมีการสัมผัสหรือใชงาน
รวมกันบอย ๆ ดวยน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว หรือแอลกอฮอล ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด ๐.๕% เช็ดทำความสะอาดและฆาเช้ืออยางนอยวันละ ๒ ครั้ง ทำความสะอาดหองสวม
ทุก ๒ ช่ัวโมงและอาจเพิ่มความถ่ีตามความเหมาะสมโดยเฉพาะ เวลาท่ีมีผูใชงานจำนวนมาก  
     ๑.๑๐ มีมาตรการติดตามขอมูลของผูเขารวมกิจกรรม เชน การใชแอปพลิเคชันหรือใช
มาตรการควบคุมการเขาออกดวยการบันทึกขอมูล  
     ๑.๑๑ มีการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม  
            ๑.๑๑.๑ จัดใหมีจุดบริการน้ำด่ืม ๑ จุด หรือหัวกอกตอผูบริโภค ๗๕ คน  
            ๑.๑๑.๒ ตรวจสอบคุณภาพน้ำด่ืมน้ำใช  
            ๑.๑๑.๓ ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำด่ืม ภาชนะบรรจุน้ำด่ืม และใชแกวน้ำสวนตัว 
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูจัดกิจกรรม  
    ๒.๑ ควบคุมจำนวนผูเขารวมกิจกรรม ไมใหแออัด โดยคิดหลักเกณฑจำนวนคนตอพื้นที่จัด
งาน ไมนอยกวา ๔ ตารางเมตรตอคน พิจารณาเพิ่มพื้นท่ีทางเดินใหมีสัดสวนมากข้ึน  
     ๒.๒ จำกัดจำนวนผูเขารวมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนใหเพียงพอสำหรับผูเขารวม
กิจกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใชระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชการสแกน 
QR Code ในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม  
     ๒.๓ ประชาสัมพันธมาตรการ คำแนะนำในการปองกันการแพรระบาดใหแกผู เขารวม
กิจกรรมทราบ 
    ๒.๓ ประชาสัมพันธมาตรการ คำแนะนำในการปองกันการแพรระบาดใหแกผู เขาร วม
กิจกรรมทราบ  
 

 

๓๘ 
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มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ  
  ๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูเขารวมกิจกรรม  

    ๓.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเขา
รวมกิจกรรมและพบแพทยทันที  
    ๓.๒ สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ - ๒ เมตร 
งดการรวมกลุม และลดการพูดคุยเสียงดัง  
    ๓.๓ ลางมือดวยสบู หรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ  กอนและหลังใชบริการ หรือหลังจากสัมผัส
จุดสัมผัสรวมหรือส่ิงของ เครื่องใช เมื่อกลับถึงบานควรเปล่ียนเส้ือผาและอาบน้ำทันที  
    ๓.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวน
บุคคลอยางเขมขน ไดแก ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

 
๒.๒ กรณีโรงเรียนไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ซึ ่งสถานศึกษาไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ เพื ่อใหผู เรียนไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตามความพรอมของสถานศึกษา ดังนี ้

๒.๑.๑ การเรียนผานโทรทัศน (On Air) คือการเรียนรูที่ใชสื่อวีดีทัศนการเรียนการสอนของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแตช้ันอนุบาลปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และใช
ส่ือวิดิทัศนการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๒.๑.๒ การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) การจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตและ แอป
พลิเคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี ้ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความพรอมทางดานอุปกรณ เชน 
คอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพท และมีการเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต 

๒.๑.๓ การเรียนผานหนังสือ เอกสารและใบงาน (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ี
นักเรียน มีทรัพยากรไมพรอมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบขางตน โดยสถานศึกษาจัดทำแบบฝกหัด 
หรือใหการบานไปทำท่ีบาน อาจใชรวมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของทองถ่ิน 

๒.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) คือการเรียนรู ผานทางเว็บไซต DLTV 
(www.dltv.ac.th) หรือ ชอง YouTube (DLTV Channel ๑ - ๑๕) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมารทโฟน 
หรือแท็บเล็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 
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สรุปแผนผังแนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

๔๐ 

แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน 

แนวปฏิบัติระหวางเปดภาคเรียน กรณีโรงเรียนไมสามารถเปดเรียนไดตามปกติ 

สถานศึกษาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมตามความ

พรอม 

๑. การเรยีนผานโทรทัศน (On-Air) 

๒. การเรยีนการสอนแบบออนไลน (Online) 

๓. การเรยีนผานหนังสือ เอกสาร ใบงาน (On-

Hand) 

๔. การจัดการเรียนการสอนแบบ (On-Demand) 

สถานศึกษาตองปฏิบัติ 

๑. ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริมและ 

๗ มาตรการเขมงวด 

๒. การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในการ

ปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

๓. การใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาเพื่อ

การสอบ การฝกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ 

่  
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สวนท่ี ๔ 
แผนเผชิญเหตุ 

๑. แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกัน ภัย ๔ กลุมภัย ตามหลัก ๓ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ส่วนท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนเผชิญเหตุ 
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สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกัน ภัย ๔ กลุมภัย ตามหลัก ๓ ป 

ของสถานศึกษา ดังนี ้

๑. ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)  

ขอบขายความ

ปลอดภัยของ

สถานศึกษา 

นักเรียน ครู สถานศึกษา 

๑. ภัยท่ีเกิดจากการ

ใชความรุนแรงของ

มนุษย (Violence)  

๑.๑ การลวงละเมิด  

ทางเพศ  

๑.๒ การทะเลาะ

วิวาท  

๑.๓ การกล่ันแกลง

รังแก  

๑.๔ การชุมนุม

ประทวงและการ

จลาจล  

๑.๕ การกอ

วินาศกรรม  

๑.๖ การระเบิด  

๑.๗ สารเคมีและ

วัตถุอันตราย  

๑.๘ การลอลวง 

ลักพาตัว  

- ใชสติ ควบคุมอารมณ  

- แจงครูประจำช้ัน/ครู

ท่ีปรึกษา หรือครูใน

โรงเรียน  

- นำเสนอขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจริง  

- แยกกักตัวผูเสียหาย /

ผูประสบภัย  

- ครูใชระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนพรอม

รวบรวมขอมูลเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนจริงตาม

สถานการณ  

- รายงานเหตุการณตอ

ผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัด และแจง

ผูปกครอง  

- ตรวจสอบขอเท็จจริงจากระบบ

เตือนภัย เชน กลองวงจรปด  

- มีบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณท่ีพรอมรับสถานการณ

และมีจุดรวมพล  

- คณะทำงานเคล่ือนท่ีเร็ว 

(Roving Team) เขาระงับเหตุให

ทันเหตุการณ  

- เครือขายการมีสวนรวมใหความ

ชวยเหลือไดทันเหตุการณ เชน

สถานพยาบาลหรือหนวยกูภัย  

- สงตอผูประสบเหตุเพื่อใหไดรับ

การชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพให

ไดรับการชวยเหลือ รักษา ฟนฟู 

เยียวยาเบ้ืองตน  

- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ

โดยทบทวน  

มาตรการ ๓ ป  

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๒. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)  

ขอบขายความ

ปลอดภัยของ

สถานศึกษา 

นักเรียน ครู สถานศึกษา 

๒. ภัยท่ีเกิดจาก

อุบัติเหตุ 

(Accident)  

๒.๑ ภัยธรรมชาติ  

๒.๒ ภัยจากอาคาร

เรียน ส่ิงกอสราง  

๒.๓ ภัยจาก

ยานพาหนะ  

๒.๔ ภัยจากการ  

จัดกิจกรรม  

๒.๕ ภัยจาก

เครื่องมือ  

อุปกรณ  

- ใชสติ ควบคุม

อารมณ  

- แจงครูประจำช้ัน/

ครูท่ีปรึกษา หรือครู

ในโรงเรียน  

- นำเสนอขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจริง  

- ครูนำนักเรียนออกจาก

พื้นท่ีเส่ียงภัยไปยังจุดรวม

พลหรือสถานท่ี  

ปลอดภัยอื่น  

- ครูดูแลนักเรียนท้ังดาน

รางกายและจิตใจเปนการ

เบ้ืองตน เชน ปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน ให

กำลังใจ  

- ครูรวบรวมขอมูล

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามสถานการณ  

- รายงานเหตุการณตอ

ผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัด และแจง

ผูปกครอง  

- ตรวจสอบขอเท็จจริงจากระบบ

เตือนภัย เชน กลองวงจรปด  

- มีบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณท่ีพรอมรับสถานการณ

พรอมมีจุดรวมพล  

- คณะทำงานเคล่ือนท่ีเร็ว 

(Roving Team) เขาระงับเหตุให

ทันเหตุการณ  

- เครือขายการมีสวนรวมใหความ

ชวยเหลือไดทันเหตุการณ เชน

สถานพยาบาลหรือหนวยกูภัย  

- สงตอผูประสบเหตุเพื่อใหไดรับ

การชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพให

ไดรับการชวยเหลือ รักษา ฟนฟู 

เยียวยาเบ้ืองตน  

- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ

โดยทบทวน  

มาตรการ ๓ ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๓. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)  

ขอบขายความ

ปลอดภัยของ

สถานศึกษา 

นักเรียน 

 
ครู สถานศึกษา 

๓. ภัยท่ีเกิดจากการ

ถูกละเมิดสิทธิ์ 

(Right)  

๓.๑ การถูกปลอย

ปละ ละเลย ทอดท้ิง  

๓.๒ การคุกคามทาง

เพศ  

๓.๓ การไมไดรับ

ความเปนธรรมจาก

สังคม  

- ใชสติ ควบคุม

อารมณ  

- แจงครูประจำช้ัน/

ครูท่ีปรึกษา หรือครู

ในโรงเรียน  

- นำเสนอขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจริง  

- แยกตัวผูเสียหาย /

ผูประสบภัยออกมาเพื่อ

หาขอเท็จจริง สาเหตุ

ของปญหา  

- ครูดูแลนักเรียนท้ัง

ดานรางกายและจิตใจ

เปนการเบ้ืองตน เชน 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ใหกำลังใจ  

- ครูรวบรวมขอมูล

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามสถานการณ  

- รายงานเหตุการณตอ

ผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัด 

และแจงผูปกครอง  

- คณะกรรมการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระดับ

สถานศึกษาพรอมชวยเหลือ

เยียวยา ฟนฟูและให

คำปรึกษา โดยการมีสวนรวม

ของเครือขายตาง ๆ  

- คณะทำงานเคล่ือนท่ีเร็ว 

(Roving Team) เขาระงับเหตุ

ใหทันเหตุการณ  

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบในพื้น

ท่ีต้ังของสถานศึกษาใหการ

ชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู จิตใจ

อยางรวดเร็วทันทวงที  

- สรางขวัญกำลังใจ โดยการ

ติดตามเยี่ยมเยือนอยาง

สม่ำเสมอ  

- คณะกรรมการดำเนินการ

ดานกฎหมาย ใหผูประสบเหตุ

ไดรับความเปนธรรม  

- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัย

ซ้ำโดยทบทวน  

มาตรการ ๓ ป  

 

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๔. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 

ขอบขายความ

ปลอดภัยของ

สถานศึกษา 

นักเรียน ครู สถานศึกษา 

๔. ภัยท่ีเกิดจาก

ผลกระทบทางสุข

ภาวะทางกายและ

จิตใจ 

(Unhealthiness) 

๔.๑ ภาวะจิตเวช 

๔.๒ ติดเกม 

๔.๓ ยาเสพติด 

๔.๔ โรคระบาดใน

มนุษย 

๔.๕ ภัยไซเบอร 

๔.๖ การพนัน 

๔.๗ มลภาวะเปน

พิษ 

๔.๘ โรคระบาดใน

สัตว 

๔.๙ ภาวะทุพ

โภชนาการ 

- ใชสติ ควบคุม

อารมณ 

- แจงครูประจำช้ัน/

ครูท่ีปรึกษา หรือครู

ในโรงเรียน 

- นำเสนอขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจริง 

- แยกตัวผูเสียหาย /

ผูประสบภัยออกมา

เพื่อหาขอเท็จจริง 

สาเหตุของปญหา 

- ครูดูแลนักเรียนท้ัง

ดานรางกายและจิตใจ

เปนการเบ้ืองตน เชน 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ใหกำลังใจ เปนตน 

- ครูรวบรวมขอมูล

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามสถานการณ 

- รายงานเหตุการณ

ตอผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัด 

และแจงผูปกครอง 

- คณะกรรมการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระดับ

สถานศึกษาพรอม ชวยเหลือ

เยียวยา ฟนฟูและใหคำปรึกษา 

โดยการมีสวนรวมของเครือขาย

ตางๆ 

- คณะทำงานเคล่ือนท่ีเร็ว 

(Roving Team) เขาระงับเหตุทัน

เหตุการณ 

- หนวยงานในพื้นท่ีต้ังของ

สถานศึกษาใหการชวยเหลือ

เยียวยา ฟนฟู จิตใจอยางรวดเร็ว

ทันทวงที 

- เครือขายการมีสวนรวมใหความ

ชวยเหลือใหทันเหตุการณ 

- สรางขวัญกำลังใจ โดยการ

ติดตามเยี่ยมเยือนอยางสม่ำเสมอ 

- คณะกรรมการดำเนินการดาน

กฎหมาย 

ใหผูประสบเหตุไดรับความเปน

ธรรม 

- วิเคราะหแนวโนมการเกิดภัยซ้ำ

โดยทบทวน 

มาตรการ ๓ ป 

 

 

 

 

 

๔๔ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๒. แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทำแผนเผชิญเหตุตามการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา ดังนี ้

ระดับการแพรระบาด มาตรการปองกัน 

ชุมชน  สถานศึกษา  ครูและนักเรียน  สถานศึกษา  

ไมมีผูติดเช้ือ  ไมพบผูติด

เช้ือยืนยัน  

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA  

๒. ประเมิน TST เปนประจำ  

๑. เปดเรียน On-Site  

๒. ปฏิบัติตาม TSC Plus  

๓. เนนเฝาระวังสังเกตอาการกลุม

เปราะบาง  

กรณีโรงเรียนประจำ,เด็กพิเศษ 

และกลุมเส่ียง  

มีผูติดเช้ือ

ประปราย  

(๑ - ๕ ราย)  

ไมพบผูติด

เช้ือยืนยัน  

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA  

๒. ประเมิน TST เปนประจำ  

๓. กรณีเปนผูมีความเส่ียง เชน อาศัย

ในพื้นท่ีท่ีมีผูติดเช้ือควรสุมตรวจหาเช้ือ

เปนระยะ ตามสถานการณ  

๑. เปดเรียน On-Site ปฏิบัติตาม

มาตรการ TSC Plus  

๒. ติดตามรายงานผลประเมิน 

TST  

๓. เฝาระวังตรวจคัดกรอง กลุม

เปราะบางกรณีโรงเรียนประจำเด็ก

พิเศษ และกลุมเส่ียงอยางเขมงวด  

 พบผูติดเช้ือ

ยืนยัน 

ในหองเรียน 

๑ รายข้ึนไป 

๑. ปฏิบัติเขม ๖ มาตรการหลัก 

(DMHT-RC) 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

๒. ประเมิน TST ทุกคนในหองเรียน

และผูสัมผัส 

ใกลชิดทุกวัน รายงานผล 

๓. กรณีเส่ียงสูง (High Risk contact) 

งดเรียน On-site กักตัวท่ีบาน ๑๐ วัน 

ตรวจหาเช้ือตามแนวทาง 

๑. หองเรียนท่ีพบผูติดเช้ือปดเรียน

เปนเวลา ๓ วันเพื่อทำความ

สะอาด 

๒. หองเรียนอื่น ๆ เปด 

On-Site ตามปกติ งดกิจกรรมท่ีมี

การรวมกลุมกัน โดยเฉพาะ

ระหวางหองเรียน 

๓. ปฏิบัติเขมตามมาตรการ TSC 

Plus 

 

 

 

 

 

๔๕ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

(ตอ) 

ระดับการแพรระบาด มาตรการปองกัน 

ชุมชน สถานศึกษา ครูและนักเรียน สถานศึกษา 

 

                              

พบผูติดเช้ือยืนยัน  

ในหองเรียน ๑ 

รายข้ึนไป 

๔. กรณีเปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ(Low 

Risk contact)  

มาเรียน On-Site สังเกตอาการของ

ตนเอง  

๔. เปดประตูหนาตางหองเรียนให

อากาศถายเทสะดวกตลอดเวลาการใช

งาน กรณีใชเครื่องปรับอากาศ เปด

ประตูหนาตางระบายอากาศชวงเวลา

พักเท่ียงหรือชวงเวลาไมมีเรียน  

มีผูติดเช้ือ

ประปราย  

(๑ - ๕ ราย)  

พบผูติดเช้ือยืนยัน  

มากกวา ๑ 

หองเรียน  

ข้ึนไป  

๑. ประเมิน TST ทุกคนในหองเรียน

และผูสัมผัส  

ใกลชิดทุกวัน รายงานผล  

๒. กรณีเส่ียงสูง สงตรวจคัดกรองหา

เช้ือดวย RT-PCR พบผลบวก ถามี

อาการปวยตองสงตัวโรงพยาบาลหลัก  

(Hospital) ถาไมมีอาการปวยรวม

รักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) 

หรือหองแยกกักตัวในโรงเรียน  

(School Isolation) เพื่อสังเกต

อาการ  

๓. ปฏิบัติเขมตาม ๖ มาตรการหลัก 

(DMHT-RC)  

๔. กรณีใชเครื่องปรับอากาศให

ระบายอากาศทุก ๒ ช่ัวโมง  

๑. หองเรียนหลายหองท่ีพบผูติดเช้ือให

ปดเรียน  

เปนเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด งด

กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมกันทุกกิจกรรม

หรือปดเรียนตามอำนาจพิจารณา  

ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/

กทม.  

๒. มีหองแยกกักตัวในโรงเรียน (School 

Isolation)  

รองรับผูติดเช้ือในโรงเรียน (กรณี

โรงเรียนประจำ)  

๓. ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเส่ียง 

สรางภูมิคุมกันดวย 3T1V (TSCPlus, 

TST, Test, Vaccine)  

มีผูติดเช้ือเปน

กลุมกอน 

(Cluster) ใน

ชุมชน  

พิจารณาใช

แนวทางรวมกับ

กรณีพบการติด

เช้ือในโรงเรียน  

๑. ปฏิบัติเขมตามมาตรการยกระดับ

ปองกัน  

Universal Prevention (UP) ท้ังท่ี

บานและโรงเรียน หลีกเล่ียงการไปท่ี

ขุมชน  

๑. พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดย

ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อยางเขมขน  

กรณีไมมีความเช่ือมโยงกับ cluster ใน

ชุมชน อาจไม  

 

 

 

 

 

๔๖ 
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(ตอ) 

ระดับการแพรระบาด มาตรการปองกัน 

ชุมชน สถานศึกษา ครูและนักเรียน สถานศึกษา 

มีผูติดเช้ือเปน

กลุมกอน 

(Cluster) ใน

ชุมชน  

พิจารณาใช

แนวทาง

รวมกับกรณี

พบการติดเช้ือ

ในโรงเรียน  

๒. ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

สำหรับครู/นักเรียน  

อยางเขมขน ตามระดับการ

แพรระบาดในสถานศึกษา  

อาทิ ไมพบผูติดเช้ือยืนยัน หรือ

พบผูติดเช้ือยืนยัน  

๑ หองเรียน หรือพบผูติดเช้ือ

ยืนยันมากกวา ๑ หองเรียน  

ตองปดเรียน หรือจัดการเรียนตามการ

พิจารณาของคณะกรมการควบคุม

โรคติดตอจังหวัด/กทม.  

๒. พิจารณาปดเรียนโดยคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดตอจังหวัด/กทม.  

ตามขอมูลหลักฐานและ  

ความจำเปน  

มีการระบาด

แพรกระจายเปน

วงกวางในชุมชน  

พิจารณาใช

แนวทาง

รวมกับกรณี

พบการติดเช้ือ

ในโรงเรียน  

๑. ปฏิบัติเขมตามมาตรการ

ยกระดับปองกัน Universal 

Prevention (UP) อยาง

เครงครัด  

๒. ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

สำหรับครู/นักเรียน  

อยางเครงครัด ตามระดับการ

แพรระบาดในสถานศึกษา  

อาทิ ไมพบผูติดเช้ือยืนยัน หรือ

พบผูติดเช้ือยืนยัน ๑ หองเรียน 

หรือพบผูติดเช้ือยืนยันมากกวา 

๑ หองเรียน  

๑. พิจารณาการเปดเรียน On-Site โดย

ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอยาง

เครงครัด  

๒. พิจารณาปดเรียนโดยคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดตอจังหวัด/กทม.ตาม

ขอมูลหลักฐานและความจำเปน  

๓. กรณีโรงเรียนประจำใหปฏิบัติเขม

ตามมาตรการ Sandbox : Safety 

Zone in School เตรียมพรอมเปด

เรียน  

๔. กรณีโรงเรียนไป - กลับ ปฏิบัติตาม 

๗ มาตรการเขม เตรียมพรอมเปดเรียน

เนน Small Bubble and Seal Route  

๕. สุมตรวจคัดกรองเช้ือเปนระยะ  

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สวนท่ี ๕ 
บทบาทของบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ส่วนท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของบุคลากรและ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เพื่อใหสถานศึกษามีแนวทางดำเนินงานดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดบทบาทของบุคลากร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

๑. บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๑ ประชุม ชี้แจง วางแผนแนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึกษา 

๒๕๖๕ ใหกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาลงสูการปฏิบัติ 

๑.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และเปนท่ีปรึกษาใหกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑.๓ จัดต้ังระบบสารสนเทศขอมูลความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม และใหกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใน

การเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.๕ รายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

๒. บทบาทของคณะกรรมการกลุมพื้นท่ีการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) 

๒.๑ รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัด นำนโยบายการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ลงสู

การปฏิบัติ 

๒.๒ เปนท่ีปรึกษาใหกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัด 

๒.๓ จัดทำขอมูลสารสนเทศการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ ใน

ภาพรวมของกลุมพื้นท่ีการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) 

๒.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม และใหกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน

การเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒.๕ รายงานผลการดำเนินการภาพรวมของกลุมพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 

(Cluster) ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. บทบาทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓.๑ ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใหโรงเรียนในสังกัด ดานความปลอดภัย ๔ กลุม

ภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

๓.๒ ประสานงานองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาในการชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 

๓.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดดานการบริหารโรงเรียนดานความปลอดภัย ๔ 

กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

๓.๔ รายงานผลการดำเนินการตอหนวยงานตนสังกัดใหทราบความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง 

สม่ำเสมอ 

๓.๕ ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางขวัญกำลังใจในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาค

เรียน ท้ังแบบปกติและแบบทางไกล 

 

๔๘ 



 

 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

๔. บทบาทของสถานศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแตการวางแผน การกำหนดนโยบาย

สถานศึกษา การเตรียมความพรอมการเปดเรียน การสงเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียน การสอน การ

กำกับ ติดตามชวยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหา การประเมินสถานการณ 

การรายงาน ตลอดจนรวมมือกับครูและบุคลากร ผูปกครองนักเรียน ใหการตรวจสอบสถานการณดานความ

ปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ควรมีดังนี้ 

๔.๑ จัดใหมีการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผูปกครอง นักเรียน 

ผูนำชุมชน และมีมติใหความเห็นชอบรวมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

๔.๒ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๔.๓ แตงตั ้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข ทองถ่ิน ชุมชน และผูเกี่ยวของ 

๔.๔ ประเมินความพรอมดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ การ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๔.๕ ทบทวน ปรับปรุง ซักซอมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา 

๔.๖ จัดใหมีการส่ือสารประชาสัมพันธแนวดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนว

ปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนใหแก ครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผานชองทาง

ส่ือท่ีเหมาะสม และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

๔.๗ จัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยางตอเนื่อง 

ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดโรงเรียน การจัดใหมีการเรียนการสอนทางไกล ส่ือ

ออนไลน การติดตอทางโทรศัพท หรือ Social Media เปนรายวัน หรือรายสัปดาห 

๔.๘ มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิท่ีควรไดรับ กรณีพบอยู

ในกลุมเส่ียงหรืออยูในชวงกักตัว 

๔.๙ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปองกัน การแพร

ระบาดภายในโรงเรียนอยางเครงครัด และตอเนื่อง 

๔.๑๐ เยี่ยมบาน สรางขวัญกำลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนแบบปกติ และท่ีไมสามารถมาเรียน

แบบปกติได 

 ๕. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีหนาท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนดานความปลอดภัย 

๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีดังนี ้

๔๙ 
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๕.๑ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภูมิทัศนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ โรงอาหาร สนามเด็ก

เลน และบริเวณตาง ๆ ในโรงเรียน ใหมีความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๕.๒ จัดทำแหลงเรียนรู เพื ่อเสริมสรางความปลอดภัย ๔ กลุ มภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

๕.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการ เนื้อหาความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัย 

๕.๔ กำหนดรูปแบบการสื่อสาร สรางความรูความเขาใจ ใหคำแนะนำในการปองกันตนเองและ ลด

ความเสี่ยงจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยประชาสัมพันธผาน ๓ ชองทาง ประกอบดวย 

๕.๔.๑ On Ground ไดแก การจัดปาย นิทรรศการ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ การจัด

กิจกรรมรณรงคในวันสำคัญตาง ๆ 

๕.๔.๒ Online ไดแก การเผยแพร ประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลนใน รูปแบบตาง ๆ 

เชน Facebook, Line เปนตน 

๕.๔.๓ On-Air ไดแก การประชาสัมพันธ ผานระบบเสียงตามสาย ทั้งในสถานศึกษา และ

ชุมชน 

๕.๕ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

๕.๕.๑ คัดกรองนักเรียนแยกเปน ๓ กลุม ประกอบดวย กลุมปกติ กลุมเสี ่ยง และกลุมมี

ปญหา 

๕.๕.๒ เก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การเยี่ยมบาน

นักเรียน การสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน 

๕.๕.๓ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 

- กลุมปกติ จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถตามปกติ 

- กลุมเส่ียง จัดกิจกรรมปองกันปญหา 

- กลุมมีปญหา จัดกิจกรรมแกปญหา และระบบสงตอ 

๕.๕.๔ สรปุ รายงานผลการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๖. บทบาทของผูปกครองนักเรียน 

ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีสำคัญยิ่ง มีหนาท่ีตองดูแลเอาใจใสนักเรียนและตนเอง ในดานความ

ปลอดภัย ๔ กลุมภัย ดานสุขอนามัยและการปองกันความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) อยางเครงครัด ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ครูประจำช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา เกี่ยวกับ

มาตรการการดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญรวมกับครูเพื่อชวยนักเรียนทั้งในเรื่องการ

เรียนรู และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้ 

๖.๑ ติดตามขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสรางความรูความเขาใจของคำแนะนำในการปองกัน

๕๐ 
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ตนเอง ดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และลดความเส่ียงจากการแพรกระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

 ๖.๒ ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผานแอปพลิเคชัน Thai 

Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ สังเกตอาการปวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว 

หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหรีบพาไปพบ

แพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอื่น ใหพักผอนอยูที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนใน

ครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงอยูในชวงกัก

ตัวใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 ๖.๓ จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เชน 

หนากากผา ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว เปนตน 

 ๖.๔ จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอลและกำกับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร 

หลังใชสวม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน และสรางสุขนิสัยที่ดีหลัง

เลนกับเพื่อนและเมื่อกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ำ สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผาใหมทันที 

 ๖.๕ ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด 

อาหารครบ ๕ หมูและผัก ผลไม ๕ สี และควรจัดอาหารกลอง (Box Set) ใหแกนักเรียนในชวงเชา

แทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีท่ีไมไดรับประทานอาหารเชาจากท่ีบาน) เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ออก

กำลังกาย อยางนอย ๖๐ นาที ทุกวันและนอนหลับอยางเพียงพอ ๙ - ๑๑ ช่ัวโมงตอวัน 

 ๖.๖ หลีกเลี ่ยงการพานักเรียนไปในสถานที ่เสี ่ยงภัยตอการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเปนตองสวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล 

 ๖.๗ กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู หรือรถอื่น ๆ ผูปกครองและ

โรงเรียนตองขอความรวมมือกับคนขับรถใหปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 ๖.๘ กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครู 

ในการดูแลจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทำกิจกรรม เปนตน 

 ๗. บทบาทของนักเรียน 

นักเรียนเปนหัวใจสำคัญที่ตองไดรับความคุมครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และ

ความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางสูงสุด 

ท้ังนี้ บทบาทของนักเรียน ควรมีดังนี้ 

๗.๑ เตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียน เครื่องใชสวนตัว และอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับ การ

เรียน 

๗.๒ ปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 

๗.๓ ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสรางความรูความเขาใจใน

๕๑ 
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การปองกันตนเอง และลดความเส่ียงอันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

๗.๔ ประเมินความเสี่ยงของตนเองในดานความปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน ประเมินตนเองผานแอป

พลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อยางสม่ำเสมอ และสังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก 

เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนใน

ครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยูในชวงกักตัว 

ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด 

๗.๕ ขอคำปรึกษาจากครูผูสอนเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับการเรียน หรือพบความผิดปกติที่อาจเสี่ยงตอ

อันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยทันที 

๘. บทบาทขององคกรสนับสนุน 

๘.๑ สำนักงานสาธารณสุข 

๘.๑.๑ ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถานศึกษาใหสอดคลองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๘.๑.๒ สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ 

วัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย เจลลางมือ ฯลฯ 

  ๘.๑.๓ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทยในการบริการตรวจคัดกรองความเสี ่ยงใหแก 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๘.๑.๔ จัดใหมีชองทางการสื ่อสาร การใหขอมูลขาวสารที ่ถูกตอง เปนปจจุบันใหกับ

สถานศึกษาและจัดระบบสนับสนุนเมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรพบความผิดปกติที่อาจเสี่ยงตอ

อันตรายจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ๘.๑.๕ สำรวจ ติดตามสถานการณในพื้นท่ีบริการอยางตอเนื่อง กรณี พบ

ผูมีอาการเสี่ยงหรือปวยตองดำเนินการทันที และรายงานใหสถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการตาม

มาตรการตอไป 

๘.๑.๖ ออกใหบริการตามท่ีสถานศึกษารองขอ เชน จัดเจาหนาท่ี อสม.ประจำหมูบาน ตำบล 

ตรวจเวรยาม บันทึกตูแดงตามจุดท่ีโรงเรียนกำหนด และอื่น ๆ ตามความตองการจำเปน 

๘.๒ องคกรทางปกครอง 

องคกรปกครอง หมายถึง หนวยงานทางปกครอง ไดแก จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน และหนวยงานทองถ่ิน 

ไดแก องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เปนตน ควรมีบทบาทดังนี ้

๘.๒.๑ ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหโรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมีความรู

ความเขาใจดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๘.๒.๒ สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามคำส่ังของจังหวัดอยางเครงครัด 

๕๒ 
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๘.๒.๓ กำกับ ติดตามการดำเนินการดานความปลอดภัย ๔ กลุมภัย และความปลอดภัย

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตปกครอง

และมีขอมูล ทางสถิติท่ีอางอิงเช่ือถือได 

๘.๒.๔ ใหบริการตามท่ีสถานศึกษารองขอตามความตองการเรงดวนและจำเปน 

๘.๓ องคกรเอกชน 

๘.๓.๑ สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ 

วัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย เจลลางมือ ฯลฯ 

๘.๓.๒ สนับสนุนงบประมาณใหแกสถานศึกษาในการนำไปใชบริหารจัดการดานความ

ปลอดภัยจาก ๔ กลุมภัย และความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) 

๘.๓.๓ อำนวยความสะดวกใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน จำเปนในการสงตัวนักเรียน ครู

และบุคลากรท่ีคาดวาจะไดรับเช้ือหรือเปนกลุมเส่ียงสงหนวยงานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว 

๘.๓.๔ สรางระบบการติดตอสื ่อสารหนวยงานภายในจังหวัด อำเภอ และตำบลใหมีความ

รวดเร็ว ในการชวยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง ที่สถานศึกษาไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 
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มาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา 

เตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนท่ี 1 / 2565 
 

  

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย พบผูติดเช้ือเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงผูติด

เชื ้อที ่เปนนักเรียนและครู พบวา เด็กอายุ 0-19 ป มีการติดเชื ้อโควิด-19 จำนวน 2,674 ราย รอยละ 

14.15 จากจำนวนผูติดเชื ้อทุกกลุมอายุ จำนวน 18,892 ราย สวนใหญเปนกลุมไมมีอาการหรือมีอาการ

เล็กนอย (จากรายงานขอมูลผูปวยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค ,16 เมษายน 2565)   ดังนั้น กระทรวง

สาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเพื่อใหนักเรียนิและ

นักศึกษาสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดมากสุด ไดทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับ

สถานศึกษาตามมาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพรอม

การเปดภาคเรียนท่ี 1 / 2565 เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา เปดเรียน On site จัดใหมีการ

เรียนการสอนท่ีโรงเรียน มีปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนเรียนรูปรวมกัน และอยูไดกับโควิด 19 อยางปลอดภัย 

 ในการนี้ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการเตรียมความพรอม

มาตรการเปดเรียน On site ปลอดภัย อยูไดกับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพรอมการเปดภาคเรียน

ท่ี 1 / 2565 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดังตอไปนี้ 
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6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1.5 - 2 เมตร ตามสัญลักษณที ่ติดไวตาม   
ทางเดินเทา ตามอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร ศาลาที่พักและมานั่งหินออน 
 Mask wearing สวมหนากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับ
การสวมใสหนากากอนามัย โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีหนากากอนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำหนากาก
อนามัยสูญหายหรือชำรุดสามารถรับไดท่ีหองพยาบาล 

Hand washing ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอฮอล โรงเรียนติดต้ัง
สบูเหลวลางมือไวตามอางลางมือประจำอาคารและโรงอาหาร โดยงานอาคารสถานที่เปนผูรับผิดชอบในการ
เติมสบูลางมือ 

Testing ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายดวยกลองตรวจจับอุณหภูมิดวยระบบ AI บริเวณหนาโรงเรียน 
Reducing ลดการแออัด ลดการทำกิจกรรม เชน กิจกรรมประชุมระดับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   

ยุวกาชาด ไมเขาไปในพื้นท่ีเส่ียงท่ีอยูในชุมชน 
Cleaning ลูกจางของโรงเรียนทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวมเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ           

โตะ-เกาอี้ ทั้งในหองเรียน โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตนดวยน้ำยาฆาเชื้อเวลาหลังเลิกเรียน   
ทุกวัน 

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

Self-care ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตนเองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สวม

หนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอฮอล 

Spoon โรงเรียนประชาสัมพันธใหนักเรียนนำชอนสวนตัว มาใชรับประทานอาหารกลางวัน 

Eating กินอาหารปรงุสุก ใหม รอน ครบ 5 หมูตามหลักโภชนาการ 

Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะทันทีหลังจากผานจุดคัดกรองหนาโรงเรียน 

 Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุมเส่ียงมาจากพื้นท่ีเส่ียง โดยประเมินความเส่ียงของ

ตนเองผานระบบ Thai Save Thai (TST) 

Quarantine กักกันตัวเอง เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดของโรค 

7 มาตรการเขมงวด 

 1. ประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ปองกันโรคโควิด-19 ประเภท สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน 

MOECOVID  โดยถือปฏิบัติอยางเขมขน ตอเนื่อง 

 2. ทำกิจกรรมกลุมยอย Small Bubble หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามหองเรียน จัดใหเวนระยะหาง

ระหวางนักเรียนในหองเรียนไมนอยกวา 1.5 เมตร 

 3. จัดระบบการใหบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ จัดทำฉากกั ้น (shield) บนโตะรับประทานอาหารพรอมกับติด

สัญลักษณเวนระยะหาง 

 4. จัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมตามแนวปฏิบัติดานอนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน ในการ

ปองกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา  
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 5. จัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน

สถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก มีการซักซอมอยางเครงครัด โดย

รวมมือกับสาธารณสุขอำเภอบางปะอินและโรงพยาบาลบางปะอินดูแลอยางใกลชิด รวมถึงการเตรียมพรอม 

School Isolation 

 6. ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขนโดยหลีกเล่ียงการเขา

ไปสัมผัสในพื้นท่ีตางๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับโรงเรียน ท้ังกรณีรถรับ-สงนักเรียน รถสวน

บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ ใหปลอดภัยเนนมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน 

 7. School pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีบัตรเขา-ออกสถานศึกษา         

ซึ ่งประกอบดวยขอมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุม

โรคติดตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรควิด 19 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” สพม.พระนครศรีอยธุยา 

ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเช้ือโรค 
1. มีการจัดเวนระยะหาง อยางนอย   

1-2 เมตร เชน ท่ีนั่งในหองเรียน ท่ี
นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ 
ส  ง ส ิ ่ ง ของ /อ าหาร  พร  อม ติด
สัญลักษณแสดงระยะหางอยาง
ชัดเจน 
 

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร ตาม
สัญลักษณท่ีติดไวตามทางเดินเทา ตามอาคารเรียน หองเรียน 
หองปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร ศาลาท่ีพักและมานั่งหินออน 

 
 

2. มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากร 
และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา 
ตองสวมหนากากผาหรือหนากาก
อนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยูใน
สถานศึกษา 

1. ครูเวรประจำวันและคณะกรรมการนักเรียน ตรวจสอบ
การสวมหนากาก (Check mask) ของนักเรียน บุคคลทุกคน
ท่ีเขามาในโรงเรียน 
2. โรงเรียน ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับการสวมใสหนากาก
อนามัย โรงเรียนมีหนากากอนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำ
หนากากอนามัยสูญหายหรือชำร ุดสามารถรับไดท ี ่ห อง
พยาบาล 

3. มีจุดลางมือดวยสบูและน้ำ หรือจัด
วางเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำ
ความสะอาดมือ อยางเพียงพอและ
ใชงานไดสะดวก 

1. มีจุดลางมือดวยสบูท้ังหมด 4 ในหองน้ำนักเรียน ท้ังหมด 
7 หลัง และหองน้ำครู อยางเพียงพอ 
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
  2. มีจุดใหบริการเจลแอลกอฮอลบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน 

อาคารฝกงาน โรงอาหาร หองประชุมและประจาหองเรียน
ทุกหอง หองสำนักงาน โรงอาหาร โดยมีครูงานอนามัย
ตรวจสอบปริมาณเจลแอลกอฮอลใหเพียงพอทุกวัน  

 
4. ม ีมาตรการคัดกรองวัดอ ุณหภูมิ

ใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผู
เข  ามาต ิดต อ  ท ุกคน ก อนเข า
สถานศึกษา 

จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเขาของโรงเรียน โดยยึดหลัก 
Social distancing เวนระยะหาง 1 - 2 เมตร มีวิธีการดังนี้ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการ วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณหนาประตูโรงเรียน 
กรณี วัดอุณหภูมิรางกายได ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส              
มีอาการเปนปกติ ถือวาผานการคัดกรอง ใหเขาเรียนหรือ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ 
กรณี วัดอุณหภูมิรางกาย สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให
ปฏิบัติดังนี้ 
1. นั่งพักท่ีจุดพักคอย 
2. ซักประวัติสัมผัสกลุมเส่ียงสูง  
3. วัดซ้ำอีกครั้ง เวลา 10-20 นาที สังเกตอาการ 
4. หากอุณหภูมิรางกายยังไมลด แจงโรงพยาบาลบางปะอิน
ทันทีพรอมกับแจงผูปกครอง 

5. มีมาตรการใหลดการทำกิจกรรม
รวมกลุมคนจำนวนมาก และ
หลีกเล่ียงการเขาไปในพื้นท่ีท่ีมีคน
จำนวนมากหรือพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการ
แพรระบาดของโรค 

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีการทำกิจกรรมรวมกัน
ในรูปแบบ Small Bubble นักเรียนอยูประจำหองเรียนเดิม 
สวนครูผูสอนเดินเปล่ียนหองเรียนตามหองเรียนของนักเรียน
และหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมขามกลุมกัน 
 

6. มีการทำความสะอาดหองเรียน 
หองเรียนรวม หองปฏิบัติการ เชน 
หองคอมพิวเตอร หองดนตรี 
อุปกรณกีฬา และอุปกรณท่ีใชใน
การเรียนการสอน และพื้นผิวสัมผัส
รวม เชน ราวบันได ลูกบิดมือจับ
ประตู โตะ เกาอี้ ทุกวัน 

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เชน โตะ-เกาอี้ ทั้งในหองเรียน 
โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตน  ดวยน้ำยาฆา
เช้ือเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
7. มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรุง

สุกใหมรอน กินอาหารดวยการใช
ชอนสวนตัวทุกครั้ง งดการกิน
อาหารรวมกัน และจัดใหบริการ
อาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลัก
โภชนาการ 

1. งานโภชนาการและโรงอาหารไดเนนย้ำใหผูประกอบการ
รานอาหารปรุงสุกใหมรอน และจัดใหบริการอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 
2. ใหนักเรียนนำชอนสวนตัวมารับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

8. มีการจัดระบบใหนักเรียน ครู 
บุคลากร และผูเขามาติดตอใน
สถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียน
ตามท่ีรัฐกำหนดดวย app หรือ
ลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออก
อยางชัดเจน 

นักเรียน ครู และบุคลากร ลงทะเบียนผานไทยชนะกอนเขา-
ออกโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ทุกครั้ง 

 
9. มีการจัดการดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมตามมาตรการปองกัน
โรคโควิด 19ในสถานศึกษา ไดแก 
การระบายอากาศภายในอาคาร 
คุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค การทำ
ความสะอาด และการจัดการขยะ 
เปนไปตามมาตรฐานและหลักการท่ี
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปดประตู หนาตางระบายอากาศใหอากาศถายเทได
สะดวกภายในหองเรียน 
2. กรณีใชเครื ่องปรับอากาศ ปดเครื ่องปรับอากาศทุก                
2 ช่ัวโมง เปนเวลา 10 นาที  
3. ฉ ีดพ นยาฆ าเช ื ้อ เช ็ดถ ูทำความสะอาด ห องเร ียน
หองปฏิบัติการหองพักครู หองสำนักงาน หองคอมพิวเตอร  
หองดนตรี ในเวลาพักกลางวันและเวลาหลังเลิกเรียน สวน
อุปกรณกีฬาทำความสะอาดกอนและหลังการใชงาน 
 
 
 
 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
  4. ถังขยะแบบมีฝาปด สำหรับรองรับสิ ่งของที ่ไมใชแลว 

ประจำหองเรียน ประจำอาคารเรียน และบริเวณตางๆของ
โรงเร ียน มีการคัดแยก-ลดปร ิมาณขยะ ตามหลัก 3R 
(Reduce Reuse Recycle) คัดแยกขยะตามสีของถังโดยถัง
ขยะสำหรับขยะอินทรีย ขยะเปยก (สีเขียว) ถังขยะสำหรับ
ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) 
และถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) 

10. มีมาตรการสงเสริมใหใหนักเรียน 
ครู และบุคลากร รูจัก หมั่นสังเกต
อาการเสี่ยงจากโรควิด 19 เชน ไข 
ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย 
หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนน
หนาอก เสียการดมกลิ่น ลิ ้นไมรับ
รส ตาแดง มีผ ื ่น ทองเสีย และ
ประเมินความเสี ่ยงของตนเองเปน
ประจำ ผาน Thai save Thai (TST) 
หรือแบบประเมินคัดกรองความ
เส่ียงอื่นตามท่ีกำหนด  

ประเมินความเส่ียงของตนเองผานแอพพลิเคชัน Thai Save 
Thai (TST) อยางสม่ำเสมอและสังเกตอาการปวยของตนเอง 
หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบ
แพทยทันที 

11. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน อายุ 
5-11 ป อายุ 12-17 ป นักศึกษา 
ครู บุคลากร และผูปกครอง เขาถึง
การฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ตาม
แนวทางท่ีรัฐกำหนด 

1. โรงเรียนติดตอประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อ          
ขอการสนับสนุนวัคซีนใหครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
2. ครู และบุคลากร ผูประกอบการในโรงเรียนไดรับการฉีด
วัคซีนครบโดส รอยละ 99.20 นักเรียนไดรับวัคซีนรอยละ 
98.49 เปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ขอมูล ณ วันท่ี 17 มกราคม 2564 

12. ม ีห องพยาบาลหร ือมีพ ื ้นที ่ เปน
สัดสวนสำหร ับสังเกตอาการผ ู มี
อาการเสี ่ยง หรือจัดใหมีสถานท่ี
แยกก ักต ัวในโรงเร ียน (School 
Isolation) ต า ม บ ร ิ บ ท อ ย  า ง
เหมาะสม 

1. หองพยาบาลมีการจัดแยกเตียงผูท่ีมีอาการปวยระบบ
ทางเดินหายใจออกจากผูท่ีมีอาการปวยระบบอื่น ๆ ดวยการ
ทำฉากกั้นระหวางเตียงหรือพิจารณาผูปวยสงไปพบแพทย 
2. แยกเปนผูปวยโดยมีฉากกั้นระหวางชายหญิงเวนระยะหาง 
1-2 เมตร 
3. แยกเตียงผูปวยท่ีมีอาการท่ัวไปและผูปวยท่ีมีอาการเส่ียง
โรคโควิด 19 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
มิติท่ี 2 การเรียนรู 
13. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

โรคและการปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 สอดคลองตาม
ชวงวัยของผูเรียน 

1. ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหนวยงานดาน
สาธารณสุข แบงปนขอมูลกับครูและนักเรียน ใหขอมูลลาสุด
เกี่ยวกับสถานการณโรค รวมทั้งความพยายามในการปองกนั
และควบคุมท่ีโรงเรียนแจงใหครูแตละช้ันเรียน 
2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา                  
เปนกระบวนการหนึง่ท่ีจะชวยใหนักเรียนมีความรูทัศนคติ 
และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง รวมท้ังมีความฉลาดรู
ทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถสงตอขอมูลไปยัง ครอบครัว
และชุมชนของตนเอง เพื่อลดโอกาสของการแพรระบาดของ
โรค 

14. ม ีการส ื ่ อสาร ประชาส ัมพ ันธ  
ถายทอดใหความรูการปฏิบัติตน
เพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโค
วิด 19 ตามมาตรการปองกันการ
ติดเช้ือโรค 
โ ค ว ิ ด ข ั ้ น ส ู ง ส ุ ด  ( Universal 
Prevention) ต ลอ ด จน แ น ะ น ำ
นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถ
สืบคนขอมูลที ่เกี ่ยวกับโรคโควิด 
19 จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

1. ประชาสัมพันธแก บุคลากรและนักเรียน ผานเว็บไซต
โรงเรียน facebook กลุมไลน มีการติดปายใหความรูความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่โรงอาหาร หองเรียน
เชน ทักษะการลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากากผาหนากาก
อนามัย สุขลักษณะสวนบุคคลที่ดีรวมทั้งการทำความสะอาด
อยางถูกวิธี 
2. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนใชสื ่อรอบรูดานสุขภาพใน
รูปแบบและชองทางหลากหลายที่สามารถเขาถึงไดจะชวย
สงเสริมใหเกิดความรูรอบดานสุขภาพนำไปสูการปฏิบัติตน
ดานสุขภาพที่เหมาะสมสะทอนถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค และปลอดภัยผานเว็บไซต facebook  LINE  QR 
code เปนตน 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 
15. ม ีการสน ับสน ุนอ ุปกรณของใช

สุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
สำหรับน ักเรียนดอยโอกาสหรือ
กลุมเปราะบาง หรือไม 

โรงเรียนจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสำรองไว
ให ก ับน ักเร ียนร องขอหรือผ ู ท ี ่ ไม ม ีหน ากากเข ามาใน
สถานศึกษาอยางเพียงพอ ในกรณีท่ีนักเรียนลืมนำหนากากผา
หรือหนากากอนามัยมาโรงเรียน หรือหนากากอนามัยเกิดการ
ชำรุด นักเรียนสามารถมาลงชื่อรับหนากากอนามัยไดท่ีหอง
พยาบาลของโรงเรียน 

 
มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 
16. มีแผนเผชิญเหตุ แนวปฏิบัติรองรับ

กรณีมีผูติดเชื ้อในสถานศึกษาหรือ
ในชุมชน และมีการซักซอม 

แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกันตามระดับการแพร
ระบาดโควิด 19 ของโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 
กรณีหากพบผูติดเช้ือ หรือพบวามีนักเรียน ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเส่ียงสูง สถานศึกษาตองมีความพรอม
ในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณทางการแพทย ระบบขนสง 
ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทยในพื้นท่ี 
การสรางการรับรูขาวสารภายใน รวมท้ัง การคัดกรองเพื่อ
แบงกลุมนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนบางปะอิน “รา
ชานุเคราะห ๑” ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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17. มีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติ
ตนอย างเหมาะสม เพ ื ่อลดการ
รังเกียจและการตีตราทางสังคม 
(Social stigma) ตอผูติดเช้ือโควิด-
19 หรือผูสัมผัสเส่ียงสูง 

ส่ือสารทำความเขาใจกับนักเรียนผูปกครองและบุคลากรทุก
ฝายในเรื่องมาตรการการปองกันตีตราทางสังคม         
(social stigma) ในการใหกำลังใจแสดงความเห็นใจกับผูปวย
โรคโควิด 19 ดวยการเยี่ยมบานนักเรียนการประชุม
ผูปกครองผานชองทางออนไลนเว็บไซตโรงเรียนและเพจ
facebook 

มิติท่ี 5 นโยบาย 
18. มีนโยบายเปนลายลักษณเนนการ

ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวน
บุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-
RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
และ 7 มาตรการเขม และมีการ
ส ื ่ อ ส า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  ใ น
สถานศ ึ กษา  ให น ั ก เ ร ี ยน  ครู  
บ ุคลากร ผู ปกครอง และชุมชน
รับทราบ และถือปฏิบัติ อยางท่ัวถึง 

6 พลัสมาตรการหลัก (DMHT-RC)  
Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 

1-2 เมตร ตามสัญลักษณท่ีติดไวตามทางเดินเทาตามอาคาร 
เรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆโรงอาหารศาลาที่พัก
และมานั่งหินออน 
         Mask wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
100% ตลอดเวลาที ่อย ู  ในโรงเร ียน ใหความร ู น ักเรียน
เกี ่ยวกับการสวมใสหนากากอนามัย โรงเรียนมีหนากาก
อนามัยสำรองใหนักเรียนที่ทำหนากากอนามัยสูญหายหรือ
ชำรุดสามารถรับไดท่ีหองพยาบาล 

Hand washing ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 
20 วินาทีหรือใชเจลแอลกอออล โรงเรียนติดตั้งสบูเหลวลาง
มือไวตามอางลางมือประจำอาคารและโรงอาหาร 

Testing ตรวจว ัดอ ุณหภ ูม ิ ร  างกายด วยกล อง
ตรวจจับอุณหภูมิดวยระบบ AI  

 Reducing ลดการแออัด ลดการทำกิจกรรม เชน 
กิจกรรมประชุมระดับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี              ยุว
กาชาด ไมเขาไปในพื้นท่ีเส่ียงท่ีอยูในชุมชน  

Cleaning ลูกจางของโรงเรียนทำความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสรวมเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ โตะ-เกาอี้ 
ท้ังในหองเรียน โรงอาหาร มาหินออน และราวบันได เปนตน
ดวยน้ำยาฆาเช้ือเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน 
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
          Self-care ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตนเองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สวมหนากาก 
อนามัยลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาทีหรือใช
เจลแอลกอออล 
         Spoon โรงเรียนประชาสัมพันธใหนักเรียนนำชอน

สวนตัว มาใชรับประทานอาหารกลางวัน 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 
             Eating กินอาหารปรุงสุก ใหม รอน ครบ 5 หมูตาม

หลักโภชนาการ 

           Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะทันทีหลังจาก

ผานจุดคัดกรองหนาโรงเรียน 

           Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุม

เส่ียงมาจากพื้นท่ีเส่ียง โดยประเมินความเส่ียงของตนเองผาน

ระบบ Thai Save Thai (TST)    

            Quarantine กักกันตัวเอง เมื่อเขาไปสัมผัสหรือ

อยูในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดของโรค 

19. ม ีนโยบายการควบคุมด ูแลการ
เ ด ิ น ท า ง จ า ก บ  า น ไ ป - ก ลั บ
สถานศึกษา (Seal Route) อยาง
ปลอดภัย เชน รถรับ-สงนักเรียน 
รถสวนบุคคคล รถโดยสารประจำ
ทาง รถยนตสาธารณะ 

1. สำรวจขอมูลการร ับวัคซ ีนของพนักงานขับรถรับสง
นักเรียนตองไดรับวัคซีนครบโดส 
2. ประชุมช้ีแจง ใหความรูกับพนักงานขับรถรับสงนักเรียนให
ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการการแพร ระบาดของโรคต ิดเ ช้ือ          
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางปะอิน                
“ราชานุเคราะห ๑”  
3. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานขับรถรับสงนักเรียนใหปฏิบติั
ตามมาตรการการแพร ระบาดของโรคต ิ ด เช ื ้ อ ไ ว รั ส               
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ของโรง เร ียนบางปะอิน                      
“ราชานุเคราะห ๑” อยางเครงครัด 

มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 
20. ม ีการจ ัดสรรงบประมาณหรื อ

แสวงหางบประมาณจากภายนอก
สำหรับการดำเนินการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป
การศึกษา 2565 
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ผลการประเมิน 

Ranking เกณฑประเมิน 
สีเขียว ผานท้ังหมด 44 ขอ 

สีเหลือง 
ผานขอ 1 - 20 ทุกขอ 

แตไมผาน ขอ 21 - 44 ขอใดขอหนึ่ง 
สีแดง ไมผาน ขอ 1 - 20 ขอใดขอหนึ่ง 

การแปลผล 
• สีเขียว   หมายถึง สถานศึกษาสามารถเปดเรียนได โดยไดรับใบรับรอง (E-Certificate) 
• สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได แตตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) 
• สีแดง    หมายถึง โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ จนกวาจะผานทั้งหมด แลวจึงไดรับใบรับรอง (E-Certificate) โรงเรียนสามารถ
เปดเรียนได 
 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดำเนินการประเมินความพรอมสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย 
ปองกันโรค COVID – 19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ผานเว็บไซต TSC+ 
และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน MOECOVID ผานมาตรฐานครบ 20 ขอ 
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การประเมิน THAI SAVE THAI 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 



 

 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 



 

 


