
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 

แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด - 19  ในโรงเรียนวัดมหาการ    นี้จัดท าขึ้น 

เพ่ือจัดระบบการบริหารภายในโรงเรียน     เป็นการป้องกันไม่ให้  เกิดการน าเข้าของเชื้อโรคจากภายนอกและ 

ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในปัจจุบัน 

ซึ่งมีความรุนแรงต่อเนื่อง โรงเรียนวัดมหาการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีจัดขึ้น ให้นักเรียนได้รับการจัดการจัด

กาเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการ

ตามวัตถุประสงค์มีแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการภายในทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน

คณะครูและบุคลากร และโรงเรียนต่อไป 

 

 

         คณะผู้จัดท ำ 
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- แตง่ตั้งคณะท างานป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 

โรงเรียนวัดมหาการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของ 

แต่ละคน โดยสถานศึกษาได้จัดการศึกษาภาคบังคับโดยจัดการศึกษา คือ ระดับก่อนประถมศึกษา              

และระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา อาศัยที่ธรณีสงฆ์วัดมหาการ จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร  โรงเรียนเน้นมาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียน 

ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษา        

ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542มีการจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้

เกิดประโยชน์และศักยภาพตามมาตรฐานต่อไป 

 

ข้อมูลอัตรำก ำลังบุคลำกร 

1. ผู้อ านวยสถานศึกษา จ านวน 1 คน 

2. ข้าราชการครู  ครู คศ.1 จ านวน 4 คน 

3.ครผูู้ทรงคุณค่า จ านวน 1 คน 

4.ครูอัตราจ้างรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  จ านวน 1 คน 

5. ครูอัตราจ้าง  จ านวน 1 คน 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนในปัจจุบัน     

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
ระดับชั้น 

 

 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน  
ซ้ ำชั้น(คน) 

อัตรำกำร 
ซ้ ำชั้น(คน) ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1 1 2 1 3 0 0 
อนุบำล 2 1 3 5 8 0 0 

ป.1 1 4 3 7 0 0 
ป.2 1 6 1 7 0 0 
ป.3 1 7 3 10 0 0 
ป.4 1 4 2 6 0 0 
ป.5 1 2 2 4 0 0 
ป.6 1 6 3 9 0 0 

รวม 34 20 54 0 0 

 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
   1. อาคารเรียนมี 1 หลัง 

อาคารหลังที่ 1 แบบ สปช.105/27 จ านวน 8 ห้องเรียน 

ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง 

2. อาคารประกอบ 

อาคารโรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 

อาคารโรงรถ จ านวน 1 หลัง 

ส้วม จ านวน 1 หลัง 

3. อาคารยืมเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลระโนด 

อาคารอนุบาล จ านวน 1 หลัง 

 

ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

1) คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง 



 
 

 - ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 1 เครื่อง 

 - ใช้ในงานบริหาร จ านวน 1 เครื่อง 

2) โทรทัศน์ จ านวน 3 เครื่อง 

ห้องที่จัดไว้ใช้ในกำรจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 4 ห้อง (แบ่งพ้ืนที่จากห้องเรียน) ได้แก่ ห้องกิจกรรม 

สหกรณ์ร้านค้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องเสียงตามสาย 

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร ได้แก่ สนามฟุตบอล อาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักร้อน ลานไทร 

และสนามเด็กเล่น 

 

ภำรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

                           แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดมหำกำร 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๒ 

ควำมรู้เบื้องต้น 

 2.1 ไวรัสโคโรนำ หรือโควิด-19 คืออะไร  

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่าง 

ชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้ 

แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน 

คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนา 2019 ” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า  “โค

วิด-19” (COVID-19) 

 2.2 วัคซีน 

  1. วัคซีน Pfizer  

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ช่วงปีที่ผ่านมาและ ปัจจุบัน

มีการกล่าวถึง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน (COVID-19Vaccines) กันมากมาย โดยเฉพาะการเร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกัน

หมู่” ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้าช่วย มีวัคซีนที่ผ่านการรองรับจากองค์การ อนามัยโลก 

(WHO) และทุกประเทศได้เลือกและน ามาให้ประชาชนรับการฉีด วัคซีน (COVID-19 Vaccines) มีหน้าที่

ส าคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าไปเพ่ิมจ านวน และเสริมความแข็งแรงของ ภูมิคุ้มกันให้พร้อมเข้า

ท าลายสิ่งแปลกปลอม หรือไวรัสชนิดต่างๆ ที่แฝงเข้ามาในร่างกายได้ในทันที  ซึ่งถือเป็นอาวุธชิ้นส าคัญที่ช่วย

ยับยั้งความรุนแรง หมายรวมถึงช่วยลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตของ ประชาชน ปัจจุบันวัคซีนที่ผ่าน

การรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มีหลายยี่ห้อมีประสิทธิภาพ ในการท าหน้าที่แตกต่างกัน 

(โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) ได้แก่  

  ๑. Pfizer ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 95%  

  ๒. Moderna ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 94.5%  

  ๓. Johnson and Johnson ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 66%  

  ๔.AstraZeneca ผลิตโดยประเทศอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 65%  

  ๕. Covishield ผลิตโดยประเทศอินเดีย มีประสิทธิภาพ 72%  

  ๖. Sinovac ผลิตโดยประเทศจีน มีประสิทธิภาพ >50%   

  ๗. Sinopharm ผลิตโดยประเทศจีน มีประสิทธิภาพ 79-86% 



 
 

 ส าหรับวัคซีนที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ฉีดกับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปีนั้น  

ได้แก่ Pfizer ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองการใช้วัคซีน Pfizer เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.  

๒๕๖๓ และประเทศไทยโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก าหนดให้สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปี ดังนั้น รัฐบาลโดย

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด Kick Off การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา

อายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปีในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามีความปลอดภัย 

และนักเรียนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ 

Onsite วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคล้องกับราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (๒๒ กันยายน 

๒๕๖๔) ได้ติดตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ของวัคซีนโควิด ๑๙ ในเด็กและวัยรุ่น โดย

ค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ทางด้านสุขภาพของเด็ก เป็นส าคัญ และได้แนะน าให้ฉีดวัคซีนที่ได้รับ

การรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ใช้กับเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ซึ่ง

ขณะนี้มีชนิดเดียวที่มีในประเทศไทยคือ วัคซีน Pfizer  

 วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA Vaccine) กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี  

(Antigen) ให้ร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคโควิด ๑๙ หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ ๒ แล้ว จะมีประสิทธิภาพ ใน

การป้องกันโรคโควิด ๑๙ สูงถึง ๙๑.๓% ในช่วง ๗ วันถึง ๖ เดือน หลังฉีดป้องกันความรุนแรงของโรค ได้ 

๑๐๐% ป้องกันการติดเชื้อมีอาการที่ ๙๔% ป้องกันการติดโรค ๙๖.๕% ป้องกันการเสียชีวิต ๙๘- ๑๐๐% 

นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด๑๙ สายพันธุ์อังกฤษ หรืออัลฟ่า ได้ถึง ๘๙.๕%  ป้องกันโควิด 

๑๙ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ หรือเบต้า ได้ถึง ๗๕% งานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ  พบว่าวัคซีน 

Pfizer มีประสิทธิภาพ ๘๘% ในการป้องกันการป่วยแบบมีอาการจากไวรัสเดลต้า หรืออินเดีย การรับวัคซีน 

Pfizer รับการฉีดทั้งหมด ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ห่างจากเข็มแรก ๒๑-๒๘ วัน ใช้วิธีการ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขน

ด้านบน ภูมิคุ้มกันจะเริ่มเกิดหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว ๑๒ วัน แต่ภูมิคุ้มกัน จะท างานเต็มท่ีหลังจากฉีด

ครบ ๒ เข็มหลังการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ หรือเข็ม ๒ ผู้รับการฉีดอาจมีผลข้างเคียง บ้างแต่ไม่รุนแรง (โรงพยาบาล

วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)  

 ๒. วัคซนี Sinopharm  

 วัคซีน Sinopharm เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งปักกิ่ง (Beijing Institute  of 

Biological Products: BIBP) น าเข้าโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียน ในประเทศ

ไทยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีข้อบ่งใช้ส าหรับฉีดเพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ฉีดครั้งละ ๑ โดส จ านวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๒๑-๒๘ วัน ในประเทศไทย วัคซีนSinopharm 

เป็นวัคซีนทางเลือกที่กระจายให้แก่องค์กร นิติบุคคล รวมถึงบุคคลธรรมดา ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่



 
 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน จนถึงปัจจุบัน เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ล้านโดส  โดยที่ผ่านมาเป็นการฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป  

 วัคซีน Sinopharm อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมูลเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภาพและ 

ความปลอดภัยในเด็ก และขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่ได้รับรองให้ใช้ในเด็กและ

วัยรุ่น (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ,๒๒ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งสอดคล้องกับราชวิทยาลัย จุฬา

ภรณ์(ชนาธิป ไชยเหล็ก,๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) กล่าวว่า การฉีดวัคซีน Sinopharm ในกลุ่มอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

จะต้องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน ถึงแม้ จะเป็นชนิด

เชื้อตาย แต่ก็จ าเป็นต้องมีข้อมูลการวิจัยในระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นระยะที่มีการศึกษาทั้งความ ปลอดภัยและ

ประสิทธิผลของวัคซีนรองรับ และในเมื่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ยังไม่ อนุมัติ การฉีด

วัคซีน Sinopharm ให้กับนักเรียนอายุ ๑๐-๑๘ ปีเป็นเพียงโครงการวิจัยของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์เท่านั้น 

โดยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ได้

เปิดโครงการ “VACC 2 School” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ถ.แจ้ง

วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกว่า ๒,๐๐๐ คน และจะ ด าเนินการฉีดจนถึงกลางเดือน

ตุลาคม โดยมีสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมโครงการ รวม ๑๓๒ โรง คิดเป็นจ านวน

นักเรียนทั้งหมด ๑๐๘,๐๐๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๓ 

แนวปฏิบัติกำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน 

  การเตรียมการก่อนการเปิดเรียน มีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน 
ของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ 
(Covid-19) ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน โรงเรียนวัดมหาการมีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. กำรประเมินควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน 

 โรงเรียนวัดมหาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยประเมิน

ตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus แบบประเมินตนเองดังกล่าว ประกอบด้วย ๖ มิติ ๔๔ ข้อ สถานศึกษา

จะต้องผ่านการประเมินทั้ง ๔๔ ข้อ ดังนี้ 

 

กรอบกำรประเมิน Thai Stop Covid Plus 
มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 
 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
 2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูก 
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 
หรือไม่ 
 3. มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ 
หน้ากากอนามัย หรือไม่ 
 4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้กับนักเรียน ร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มี 
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 
 5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
 6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู 
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 
 7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่าง 
น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social Distancing) หรือไม่ 
 8. มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือไม่ 
 9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีก าหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละชั้นเรียน
หรือการแบ่งจ านวนนักเรียน หรือไม่ 
 10. มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 



 
 

 11. มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์       กลอน
ประตูมือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ 
 12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม่ 
 13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 
ส าหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 
 14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม หรือไม่ 
 15. มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือไม่ 
 16. มีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลากินอาหารกลางวัน หรือไม่ 
 17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม หรือไม่ 
 18. มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 
 19. มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 
 20. มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียน 
ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม่ 

มิติที่ 2 กำรเรียนรู้ 
 21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง      การ
สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 หรือไม่ 
 22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ 
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 
 23. มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก(ประถมศึกษา) ไม่
เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยมศึกษา) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ 
 24. มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website, Facebook, Line, QR 
Code, E-mail หรือไม ่

มิติที่ 3 กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส 
 25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า ส ารองส าหรับเด็กเล็ก หรือไม่ 
 26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 
 27. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หรือไม่ 
 28. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีที่พักและเรือนนอน) 
 29. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้าน 
ศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 



 
 

 30. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ 
รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
 31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด 
โรงเรียน หรือไม่ 
 32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 
Stigma) หรือไม่ 
 33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือไม่ 
 34. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 
วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 
 35. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย
ด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 
มิติที่ 5 นโยบำย 
 36. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และ 
ผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน 
หรือไม่ 
 37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น 
ลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 
 38. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่ 
 39. มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง 
ชัดเจน หรือไม่ 
 40. มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่ง 
บนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน) 
มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน 
 41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสม หรือไม่ 
 42. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น 
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 
 43. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัท 
ห้างร้าน NGO เป็นต้น หรือมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 หรือไม่ 
 44. มีการจัดหาบุคลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา หรือไม่ 



 
 

 

 

๒. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน 

ส่วนที่ 1 มำตรกำร Sandbox : Zone in School รองรับกำรเปิดภำคกำรศึกษำที่ 2/2564 โดยจัดกำร

เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำแบบ on site จ ำแนกตำมเขตพื้นที่กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

 ตำรำงท่ี 1 มำตรกำร Sandbox : Zone in School จ ำแนกตำมเขตพื้นที่กำรแพร่ระบำด 

เขตพืน้ทีก่ำร
ระบำด 

มำตรกำร ตรวจคัดกรอง 
หำเชื้อ 

กำรเข้ำถึงวัคซีน กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

(TST) 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง 
(สีเขียว) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(MHT-RC) 6 มาตรการ
เสริม (SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการ
เข้มส าหรับสถานศึกษา
แบบไป-กลับ 

- ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 
1 แล้วไม่น้อยกว่า 
85% 

1 วัน ต่อ
สัปดาห์ 

พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
(สีเหลือง) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(MHT-RC) 6 มาตรการ
เสริม (SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการ
เข้มส าหรับสถานศึกษา
แบบไป-กลับ 

มีการสุ่มตรวจ
เป็นระยะๆ 

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 
1 แล้วไม่น้อยกว่า 
85% 

1 วัน ต่อ
สัปดาห์ 



 
 

พ้ืนที่ควบคุม 
(สีส้ม) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(MHT-RC) 6 มาตรการ
เสริม (SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการ
เข้มส าหรับสถานศึกษา
แบบไป-กลับ 

มีการสุ่มตรวจ
เป็นระยะๆ 

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 
1 แล้วไม่น้อยกว่า 
85% 

2 วัน ต่อ
สัปดาห์ 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(สีแดง) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(MHT-RC) 6 มาตรการ
เสริม (SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการ
เข้มส าหรับสถานศึกษา
แบบไป-กลับ เน้น 
School Pass และ 
Small Bubble 
3.สถานประกอบกิจการ 
กิจกรรมที่อยู่รอบรั้ว
สถานศึกษา ผ่านการ
ประเมิน TSC+COVID 
free setting 
 
 

มีการสุ่มตรวจ
เป็นระยะๆ 

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
ได้รับวัคซีนครบ
โดส (2 เข็ม)ไม่
น้อยกว่า 85% 

3 วัน ต่อ
สัปดาห์ 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 
(สีแดงเข้ม) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(MHT-RC) 6 มาตรการ
เสริม (SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการ
เข้มส าหรับสถานศึกษา
แบบไป-กลับ เน้น 
School Pass และ 
Small Bubble 
3.สถานประกอบกิจการ 
กิ จ กร รมที่ อ ยู่ ร อบรั้ ว
สถานศึกษา ผ่ านการ

มีการสุ่มตรวจ
เป็นระยะๆ 

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
ได้รับวัคซีนครบ
โดส (2 เข็ม)ไม่
น้อยกว่า 85% 

ทุกวัน 



 
 

ประเมิน  TSC+COVID 
free setting 

 

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขข้อก ำหนดของ 6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC), ๖ มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) และ
แนวทำง ๗ มำตรกำรเข้มส ำหรับสถำนศึกษำ 
 ๒.๑ ข้อก าหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
  (๑) Distancing เว้นระยะห่าง 
  (๒) Mask wearing สวมหน้ากาก 
  (๓) Hand washing ล้างมือ 
  (๔) Testing คัดกรองวัดไข้ 
  (๕) Reducing ลดการแออัด 
  (๖) Cleaning ท าความสะอาด 
 ๒.๒ ข้อก าหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ 
  (๑) Self-care ดูแลตนเอง 
  (๒) Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
  (๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 
  (๔) Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 
  (๕) Check ส ารวจตรวจสอบ 
  (๖) Quarantine กักกันตัวเอง 
 ๒.๓ ข้อก าหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา 
  (๑) โรงเรียนวัดมหาการประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม  
       การประเมินผลผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 



 
 

  (๒) โรงเรียนวัดมหาการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้น 
       ระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
  (๓) โรงเรียนวัดมหาการจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลัก
       โภชนาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบาย
       อากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
  (๕) โรงเรียนวัดมหาการจัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่าง
       เคร่งครัด 
  (๖) โรงเรียนวัดมหาการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) 
       ทั้งกรณีรถรับ -ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
  (๗) โรงเรียนวัดมหาการจัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรยีน ครู และบุคลากรใน 
       สถานศึกษา 
ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์กำรใช้อำคำรหรือสถำนที่เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโรคโควิด ๑๙ ของโรงเรียนวัดมหำกำร  
 3.1 มำตรกำร Sandbox : Safety Zone in School มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้ำนกำยภำพ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนวัดมหาการ 
   ๑.๑ พ้ืนที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
   ๑.๒ พ้ืนที่/อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
 โดยจัดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น Covid free 
Zone 
 ๒. องค์ประกอบด้ำนกำรมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดมหาการจะด าเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety 
Zone in School จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety 
Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนน าเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพ้ืนที่ แล้วขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 ๓. องค์ประกอบด้ำนกำรประเมินควำมพร้อมสู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนวัดมหาการเตรียมการประเมิน
ความพร้อม ดังนี้ 
   ๓.๑ โรงเรียนวัดมหาการ ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOE Covid 
   ๒) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ส าหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็น
บวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 



 
 

   ๓) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
   ๔) จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุด
รับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจ าแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ที่เข้ามาในโรงเรียน 
   ๕) มีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการบูรณา
การร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างด าเนินการ 
   ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป 
ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  
   ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม)ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียน
ของสถานศึกษา 
   ๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และ
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
 ๔. องค์ประกอบด้ำนกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนวัดมหำกำร ระหว่างภาคการศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 
(Hybrid) 
   ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST) อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
   ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือเฝ้า
ระวังตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
   ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก   
(DMHT-RC)และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
   ๔.๕ นักเรียน ครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม 
ประจ าวันและการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ าเสมอ 
   ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อย่างเคร่งครัด 
        ๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ 
ประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
        ๒) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน
ในห้องเรียนไมน่้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 



 
 

        ๓) จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม
หลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร 
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมี 
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค เป็นต้น 
        ๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ
ป้องกันโรคโควิด๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
         ๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุส าหรับ
รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือผล
ตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
         ๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น 
โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-
ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
          ๗) ให้จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗-๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน ตาม
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด(พ้ืนที่สีแดง) 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
  ๔.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) ก าหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน 
Thai Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting โดยให้มีการก ากับร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ
ระดับพ้ืนที่ 
 
 ๓.2 แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนวัดมหำกำร 
 ๑. กำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร 
  (๑) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที ควรมี
หน้าต่างหรือช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 
 ๒. กำรท ำควำมสะอำด 
  (๑) ท าความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงชักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่
       และน้ า 
  (๒) ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม 
       ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ จุดน้ าดื่ม เป็นต้น ด้วย 
       แอลกอฮอล์ ๗๐% นาน  ๑0 นาที และฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง  



 
 

      เซรามิก สแตนเลส ด้วยน้ ายาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.๑% นาน ๕-๑0        
นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพ่ิมความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มี          
ผู้ใช้งานจ านวนมาก 
 ๓. คุณภำพน้ ำอุปโภคบรโิภค 
  (๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน 
  (๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าดื่มและภาชนะบรรจุน้ าดื่มทุกวัน  
                     (ไม่ใช้แก้วน้ าดื่มร่วมกันเด็ดขาด) 
  (๓) ตรวจคุณภาพน้ าเพ่ือหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม  ทุก ๖ เดือน 
 ๔. กำรจัดกำรขยะ 
  (๑) มีถังขยะแบบมีฝาปิด ส าหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน 
       หรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R 
       (Reduce Reuse Recycle) 
   

(๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว น าใส่ในถุง 
ก่อนทิ้งให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% น้ ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้ 
แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ 
แล้วทิ้งในขยะทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๔ 

แนวปฏิบัติระหว่ำงเปิดภำคเรียน 

 ในระหว่างเปิดเรียนโรงเรียนวัดมหาการ มีแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็น

ส าคัญ เป็น ๒ กรณี ดังนี้  

๑. กรณีเปิดเรียนได้ตำมปกติ (Onsite) สถำนศึกษำต้องปฏิบัติดังนี้  

มำตรกำร แนวกำรปฏิบัติ 
 6 หลัก   
 6 เสริม  

   7 เข้มงวด 

6 มำตรกำรหลัก  
      1 .  Distancing เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย             
๑-๒  เมตร  
      2 .  Mask Wearing สวมหน้ า ก าก  ส วมหน้ า ก ากผ้ า  ห รื อหน้ า ก า ก
อนามัย  ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  
      3 .  Hand washing ล้ างมือ  ล้ า งมือบ่อย  ๆ ด้ วยสบู่ และน้ า  นาน ๒๐ 
วินาที  หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
      4. Testing คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อน
เข้าสถานศึกษา  
      5. Reducing ลดการแออัด ลดเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ านวนมาก   
      ๖. Cleaning ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด
ประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์  

6 มำตรกำรเสริม   

      1. Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติ  
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  

      2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้อง 
รับประทานอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน  

      3. Eating รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณี  
อาหารเก็บเกิน ๒ ชม. ควรน ามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง  

     4.Thai Chana ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐก าหนดด้วย APP ไทยชนะ 
หรือ ลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน  

      5. Check ส ารวจ ตรวจสอบ ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมา
จาก พ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง   



 
 

        6. Quarantine กักกันตัวเอง ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ใน พ้ืนที่เสี่ยงที่มี
การระบาดโรค 
 
 

มำตรกำร แนวกำรปฏิบัติ 
   7 มำตรกำรเข้มงวด  

         1. โรงเรียนวัดมหาการผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง  
         2. โรงเรียนวัดมหาการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble 
หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม  ข้ามกลุ่มและจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ       
(6 x 8) ไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้น ระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อย
กว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
         3. โรงเรียนวัดมหาการจัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู
และบุคลากร ในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลัก
โภชนาการ อาทิเช่น  การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบ
อาหาร หรือการสั่งซื้ออาหาร ตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะ
และต้องมีระบบตรวจสอบทาง โภชนาการก่อนน ามาบริโภค   
         4. โรงเรียนวัดมหาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนว
ปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ 
การระบายอากาศภายในอาคาร  การท าความสะอาด คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 
และการจัดการขยะ  
         5. โรงเรียนวัดมหาการจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School 
Isolation) หรือพ้ืนที่แยก กักชั่วคราว รวมถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการ
ดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู  หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโค
วิด ๑๙ หรือผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อ เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่าง
เคร่งครัดโดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่าย ในพ้ืนที่ที่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  
          6. โรงเรียนวัดมหาการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจาก
สถานศึกษา (Seal Route)  อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง จากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง
นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสาร สาธารณะ  
          7. โรงเรียนวัดมหาการให้จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ



 
 

ตัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทาง คณะกรรมการควบคุมโรคระดับพ้ืนที่ และประวัติ
การรับวัคซีน ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข 

แนวปฏิบัติ ด้ำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม      
ในกำรป้องกันโรค 
โควิด ๑๙        
ในสถำนศึกษำ 

๑. กำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร  
    - เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที  
หน้าต่างหรือ ช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเท  เข้าสู่
ภายในอาคาร     
    - กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการอย่าง
น้อย  ๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วง พักเท่ียงหรือช่วงที่ไม่มี  
 

มำตรกำร แนวกำรปฏิบัติ 
 การเรียนการสอน ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และท าความสะอาด 

สม่ าเสมอ  
๒. กำรท ำควำมสะอำด  
    - ท าความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงชักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และล้างมือ   
ด้วยสบู่และน้ า  
    - ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพ้ืนผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ า   
ห้องส้วม ลูกบิด ประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ (ปุ่มกดลิฟท์ จุดน้ าดื่ม   
เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเชื้อโรคบนพ้ืนผิววัสดุแข็ง   
เช่น พ้ืนกระเบื้อง เซรามิค สแตนเลส ด้วยน้ ายาฟอกขาว หรือโซเดียม  ไฮโปคลอไรท์ 
๐.๑% นาน ๕ - ๑๐นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพ่ิม  ความถี่ตามความ
เหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก   
๓. คุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค  
    - ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน  
    - ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าดื่มและภาชนะบรรจุน้ าดื่มทุกวัน   (ไม่ใช้แก้วน้ า
ดื่มร่วมกันเด็ดขาด)  
    - ตรวจคุณภาพน้ าเพ่ือหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนามทุก ๖ เดือน  
๔. กำรจัดกำรขยะ  
    - มีถังขยะแบบมีฝาปิดส าหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วประจ าห้องเรียน อาคาร
เรียน  หรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ 
ตาม  หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)  
    - กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วน า   
ใส่ในถุง ก่อนทิ้งให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% น้ ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุงมัด



 
 

ปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณ  ปากถุง
ด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป  

กำรใช้อำคำร  
สถำนที่ของ  
สถำนศึกษำเพื่ อ
ก ำ ร  ส อ บ  ก ำ ร
ฝึกอบรม หรือท ำ
กิจกรรมใดๆ ที่ มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวนมำก 

     ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการสอบ การฝึกอบรม หรือการ
ท า กิจกรรมโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ามาตรการเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งจะ พิจารณาตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะพิจารณาร่วมกั บผู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
     ๑. แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข  
         ๑.๑ ก าหนดจุดคัดกรองช่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ 
เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะน าไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ที่มีอาการ
ออก จากพ้ืนที่  
         ๑.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 

มำตรกำร แนวกำรปฏิบัติ 
           ๑.3 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้

บริการ  บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก    
หน้าลิฟต์  จุดประชาสัมพันธ์ และพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น   
          ๑.4 จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน เช่น   จัด
อาหาร ว่างแบบกล่อง (Box Set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course 
Menu)  
           ๑.5 กรณีที่มีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง ๑ ที่นั่ง  
ท าความสะอาดรถรับส่งทุกรอบหลังให้บริการ  
           ๑.6 ก ากับให้นักเรียนนั่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง และทางเดิน
อย่างน้อย  ๑.๕ เมตร  
           ๑.7 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะ เพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
และ การจัดการขยะท่ีดี  
            ๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศ 
อย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
สม่ าเสมอ  
             ๑.9 ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณท่ีมักมีการ
สัมผัส  หรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 



 
 

70% หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง  ท าความสะอาดห้องส้วมทุก 2 ชั่วโมงและอาจเพ่ิมความถี่ตามความ
เหมาะสมโดยเฉพาะ  เวลาที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก  
             ๑.10 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้      แอป
พลิเคชันหรือ ใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล 
             ๑.11 มีการจัดการคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม  
                     ๑.๑๑.๑ จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่ม 1 จุด หรือหัวก๊อกต่อผู้บริโภค 75 
คน    
                     ๑.๑๑.๒ ตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้  
                     ๑.๑๑.๓ ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าดื่ม ภาชนะบรรจุน้ าดื่ม และ
ใช้แก้วน้ า ส่วนตัว  
          ๒. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดกิจกรรม  
               ๒.1 ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์
จ านวนคนต่อ พ้ืนที่จัดงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่
ทางเดินให้มีสัดส่วน มากขึ้น  
                ๒.๒ จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้
เพียงพอส าหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุม
ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์  ใช้การสแกน QR Code ในการลงทะเบียนหรือตอบ
แบบสอบถาม   
 

มำตรกำร แนวกำรปฏิบัติ 
                  ๒.๓ ประชาสัมพันธ์มาตรการ ค าแนะน าในการป้องกันการแพร่ระบาด

ให้แก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทราบ 
          ๓. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
              ๓.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อย
หอบ ให้งด การเข้าร่วม กิจกรรมและพบแพทย์ทันที  
              ๓.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย  ๑ - ๒ เมตร งดการรวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง  
              ๓.๓ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ 
หรือหลังจาก สัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรือสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยน
เสื้อผ้าและอาบน้ า ทันที  



 
 

              ๓.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม
มาตรการ สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
และ  ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

 

๒. กรณีโรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ  

 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-

19) ซึ่งโรงเรียนวัดมหาการไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนวัดมหาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละชั้นเรียน ดังนี้  

 1) กำรเรียนผ่ำนโทรทัศน์ (On Air) คือการเรียนรู้ที่ใช้สื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนของ มูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ๒) กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (Online) การจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตและ    แอป

พลิเคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ส าหรับครูและนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์  เช่น  

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต  

 ๓) กำรเรียนผ่ำนหนังสือ เอกสำรและใบงำน (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ 

นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้น โดยครูจัดท าแบบฝึกหัด หรือให้

การบ้านไปท าที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น  

 4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ (ON Demand) คือการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV  

(www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน 

หรือแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๕ 

แผนเผชิญเหตุ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น 

การแพร่ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นและมีการกลายพันธุ์ของโรคท าให้เกิดอาการที่แตกต่าง

กันของแต่ละคน โรงเรียนวัดมหาการ ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น 

 4.1 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือก าหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดมหาการ 

  2. เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม       

การป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของโรงเรียนวัดมหาการ 

  3. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการ

ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) ของโรงเรียนวัดมหาการ 

  4. เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน การควบคุมโรค และตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและ

นักเรียนของโรงเรียนวัดมหาการ 

 

4.2 แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-

19) ในโรงเรียนวัดมหำกำร 

ระดับกำรแพร่ระบำด มำตรกำรป้องกัน 
ในชุมชน ในสถำนศึกษำ ครู/นักเรียน สถำนศึกษำ 

ไม่มี  
ผู้ติดเชื้อ 

ไม่พบ  
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจ า 

๑. เปิดเรียน Onsite  
๒. ปฏิบัติตาม TST  
๓. เฝ้าระวังสังเกตอาการกลุ่ม
เปราะบาง 



 
 

เชื้อ  
ประปราย 
(๑-๕ ราย) 

ไมพ่บ  
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจ า 
3. กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น 
อาศัยในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อควรสุ่ม
ตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตาม
สถานการณ์ 

๑. เปิดเรียน Onsite  
๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ  TST 
Plus  
๓. เฝ้าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่ม
เปราะบาง 

 พบผู้ติดเชื้อ  
ยืนยัน  
1 ห้องเรียน 
ตั้งแต ่  
๑ รายขึ้นไป 

๑. ปฏิบัติเข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC)  6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) 
๒. ประเมิน TST ทุกคนใน
ห้องเรียน และผู้สัมผัสใกล้ชิด  
ทุกวัน รายงานผล  
3. กรณีเสี่ยงสูง High Risk 
Contact : งดเรียน Onsite และ
กักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน ตรวจหาเชื้อ
ตามแนวทาง 
4. กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า Low 
Risk Contact : ให้สังเกตอาการ
ของตนเอง และปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 

๑. ปิดสถานศึกษาเป็นเวลา ๓ วัน 
เพ่ือท าความสะอาด 
2.ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC 
Plus 
3.เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนให้
อากาศถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการ
ใช้งาน 

พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยันมากกว่า 
1 ห้องเรียน 

๑. ประเมิน TST ทุกคนทุก
ห้องเรียนที่มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส
ใกล้ชิด ทุกวัน รายงานผล 
๒. กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรอง
หาเชื้อด้วย RT-PCR พบผลบวก 
ถ้ามีอาการป่วยร่มด้วย ต้องส่งต่อ
รับการรักษาโรงพยาบาลหลัก ถ้า
ไม่มีอาการป่วยร่วมด้วย เข้ารับ
การรักษาโรงพยาบาลสนาม 

๑. ปิดสถานศึกษา ๓ วัน เพ่ือท า
ความสะอาด หรือมากกว่าตาม
อ านาจการพิจารณาของของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการตัดความ
เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย ๓T1V 
(TSC Plus, TST TK, Vaccine) 

มีผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่ม
ก้อน 

พิจารณาใช้
แนวทางร่วมกับ

๑ .  ปฏิบั ติ เ ข้ มตามมาตรการ
ย ก ร ะ ดั บ ป้ อ ง กั น  Universal 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้มตามมาตรการทุกมิติ อย่าง
เข้มข้น  



 
 

(Cluster) 
ในชุมชน 

กรณีพบการติด
เชื้อในโรงเรียน 

Prevention (UP) ทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน หลีกเลี่ยงการไปท่ีชุมชน 
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ส าหรับครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น 
ตามระดับการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 
ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน
มากกว่า 1 ห้องเรียน 
 

  - กรณีไม่มีความเชื่อมโยงกับ 
cluster ในชุมชน อาจไม่ต้องปิด
เรียน หรือจัดการเรียนการสอนตาม
การพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 
2. พิจารณาการปิดเรียน โดย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด ตามข้อมูลหลักฐานและ
ความจ าเป็น 
 

มีการ
แพร่กระจาย
เป็นวงกว้าง
ในชุมชน 

พิ จ า ร ณ า ใ ช้
แนวทางร่วมกับ
กรณีพบการติด
เชื้อในโรงเรียน 

๑.  ปฏิบั ติ เ ข้ มตามมาตรการ
ย ก ร ะ ดั บ ป้ อ ง กั น  Universal 
Prevention (UP) อย่างเคร่งครัด 
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ส าหรับครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด 
ตามระดับการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 
ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน
มากกว่า 1 ห้องเรียน 
 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ 
อย่างเคร่งครัด 
2. พิจารณาการปิดเรียน โดย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด ตามข้อมูลหลักฐานและ
ความจ าเป็น 
3. ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม
เตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Seal 
Route 
4. สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดมหาการ 

ที่ 54 /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

..................................................................... 

ด้วยโรงเรียนวัดมหาการ มีนโยบายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคล

ทั่วไปที่เข้ามาในโรงเรียนในช่วงการเปิดเรียนของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่ งแต่งตั้งคณะท างานป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวสุภาพร บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  ครู คศ.1    กรรมการ 

1.3 นางสาวพัชรา ยอดชุม  ครู คศ.1    กรรมการ 

1.4 นางฐาลินี หีมหมะ   ครู คศ.1    กรรมการ 

1.5 นางสาวจิราวรรณ ชูชัย  ครู คศ.1    กรรมการ 

1.6 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ก ากับติดตาม สั่งการ อ านวยการทั่วไป และประสานงานให้ การด างานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวจิราวรรณ ชูชัย  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  ครู คศ.1    กรรมการ 

2.3 นางฐาลินี หีมหมะ   ครู คศ.1    กรรมการ 

2.4 นางสาวพัชรา ยอดชุม  ครู คศ.1    กรรมการ 

2.5 นางณัฐฐาพร มาแดง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



 
 

2.6 นางองค์ บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  กรรมการ 

2.7 นายภูริภัทร ไฝทอง   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

2.8 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ด าเนินการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตลอดจน ผู้

มาติดต่อราชการก่อนเข้าสู่ภายในโรงเรียนรวมถึงประสานผู้เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดให้มีจุด

ตรวจสอบก่อนเข้าโรงเรียนอย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีนักเรียนคนไหนมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือ

หากพบว่ามีอาการจาม ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบากให้นักเรียนคนนั้น  หยุดเรียน และไป

พบแพทย์โดยทันที หากพบว่ามีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนพบมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น มากกว่า 3 

คนขึ้นไป ให้รีบให้ครูรับผิดชอบงานอนามัยแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระโนด ทันที โดยให้ปฏิบัติ

ตาม แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับ

สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

3. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และบริเวณทั่วไป ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวจิราวรรณ ชูชัย  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  ครู คศ.1    กรรมการ 

3.3 นางฐาลินี หีมหมะ   ครู คศ.1    กรรมการ 

3.4 นางสาวพัชรา ยอดชุม  ครู คศ.1    กรรมการ 

3.5 นางณัฐฐาพร มาแดง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

3.6 นางองค์ บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  กรรมการ 

3.7 นายภูริภัทร ไฝทอง   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

3.8 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค  เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบจัดที่นั่งส าหรับทาน

อาหารต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับการนั่งฝั่งตรงข้ามควรจัดให้เฉียงกัน มีฉากกั้นให้เรียบร้อย 

เตรียมจุดบริการล้างมือที่เพียงพอ ต่อจ านวนนักเรียนจัดห้องส าหรับรองรับกรณี พบผู้เรียน ครู หรือบุคลากร

ของสถานศึกษา มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจล าบาก  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเกิดผลดีต่อทางราชการ

สืบไป 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 

                                 

   (นางสาวสุภาพร บุญทวี) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  



 
 

 
 

 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 



 
 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนวัดมหำกำร เป็นสถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ สะอำดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


