
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒) ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ น้ัน

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดชองโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ 
สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีชื้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (คบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที, ๓๔) กำหนดให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติ โดยในส่วนชองโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบ 
กับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒) ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ และออกหลักเกณฑ์ 
ไว้ดังน้ี

ส่วนท่ี ๑ ะ เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที ่
๒/๒๔๖๔โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙

ตารางที่ ๑ มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School จำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาด

เขตพ้ืนที่ 
การแพร่ระบาด มาตรการ

ตรวจคัดกรอง 
หาเช้ือ การเข้าถีงวัคซีน

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

(TST)
พื้นที่เฝ็าระวัง 

(สีเขียว)
๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ 

สถานศึกษาแบบไป-กลับ

ครูและบุคลากร 
ใบสถานศึกษาได้รับ 
วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๘๕ %

๑ วันต่อ 
สัปดาห์



๒

เขตพื้นที่ 
การแพร่ระบาด มาตรการ

ตรวจคัดกรอง 
หาเซ้ือ การเข้าถึงวัคซีน

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

(TST)
พื้นที่เฝืาระวังสูง 

(สีเหลือง)
๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ 

สถานศึกษาแบบไป-กลับ

มีการสุ่มตรวจ 
เป็นระยะๆ *

ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้รับ 
วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว
ไม่น้อยกว่า ๘๕ %

๑ วันต่อ 
สัปดาห์

พื้นที่ควบคุม 
(สีส้ม)

๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ 
สถานศึกษาแบบไป-กลับ

มีการสุ่มตรวจ 
เป็นระยะๆ *

ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้รับ 
วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว
ไม่น้อยกว่า ๘๕ %

๒ วันต่อ 
สัปดาห์

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
(สีแดง)

๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ 
สถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School 
Pass และ Sm all Bubble 

๓. สถานประกอบกิจการ กิจกรรม 
ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน 
TSC+ COVID free setting

มีการสุ่มตรวจ 
เป็นระยะๆ *

ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้รับ 

วัคซีนครบโดส 
(๒ เข็ม)

ไม่น้อยกว่า ๘๕ %

๓ วันต่อ 
สัปดาห์

พื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด 
(สีแดงเข้ม)

๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ 
สถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School 
Pass และ Sm all Bubble 

๓. สถานประกอบกิจการ กิจกรรม 
ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน 
TSC+ COVID free setting

มิการสุ่มตรวจ 
เป็นระยะๆ *

ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้รับ 

วัคซีนครบโดส 
(๒ เข็ม)

ไม่น้อยกว่า ๘๕ %

ทุกวัน

หมายเหตุ *ปริมาณการสุ่มและความถี,ของการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดกำหนดได้ตามความเหมาะสมของการระบาดในพื้นที่แยกระดับอำเภอของแต่ละจังหวัด

ส่วนท่ี ๒ ะ เง่ือนไขข้อกำหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

๒.๑ ข้อกำหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
(๑) Distancing เว้นระยะห่าง 
(๒) Mask wearing สวมหน้ากาก 
(๓) Hand washing ล้างมือ 
(๔) T e s tin g  ค ัดกรองว ัดไข ้ 
(๕) Reducing ลดการแออัด



(๖) Cleaning ทำความสะอาด 
๒.๒ ข้อกำหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

(๑) Self-care ดูแลตนเอง
(๒) Spoon ใช้ซ้อนกลางส่วนตัว
(๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
(๔) Track ลงทะเบียนเช้าออกโรงเรียน
(๔) Check สำรวจตรวจสอบ
(๖) Q uarantine กักกันตัวเอง

๒.๓ ข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 

ผ่าน MOECOVID
(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน 

หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
(๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายใน 

อาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
(๔) จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเช้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง 

นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ส่วนท่ี ๓ ะ หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือ 
สถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน 
ประเภทที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ

๓.๑ มาตรการ Sandbox: Safety zone in School สำหรับโรงเร ียนหรือสถาบ ันการศ ึกษา 
ประเภทพักนอน

๓.๑.๑ ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน หรือ 
โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย

(๑) หอพักนักเรียนขาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง
(๒) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
(๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
(๔) ส ถาน ท ี่พ ักคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ



๓.๑.๒ ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะดำเนินการ 
ในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมซน และมีมติให้ความเห็นขอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ 
Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ (ตามแบบ 
ประเมิน : ภาคผนวก) แล้วขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการโรคติดต1อกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

๓.๑.๓ ต้านการประเมินความพร้อมสู1การปฏิบัติ : โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการประเมิน 
ความพร้อมดังนี้

๓.๑.๓.๑ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
(๑) ต ้องผ ่านการประเม ินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการ 

ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
(๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา 

เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก 
รวมถึงมีแผนเผขิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ฃิด

(๓) ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ S an d b o x ในโรงเรียน
ดังนี้

๑) Screening Zone จ ัด พ ืน ท ีห ร ือ บ ร ิเว ณ ใ ห ้เป ็น จ ุด ด ัด ก ร อ ง  (Screening Zone) 
ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียนไมให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่ 
สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นไต้

๒) Q uarantine Zone จ ัดพ ื้นท ี่หรือบริเวณให ้เป ็นจ ุดก ักก ันและสังเกตอาการ สำหรับ 
นักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble

๓) Safety Z one จ ัดเป ็นพ ื้นท ี่ปลอดเข ื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร 
ที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

(๔) ต้องมีระบบแผนงานรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยคณะตรวจราชการบูรณาการ 
ร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข 

๓.๑.๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) ครู และบุคลากร ต้องไต้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๔ ช้ืนไป 
(๒) น ักเร ียบ ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ท ุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเช ื้อด ้วยวิธ ีการท ี่ 

เหมาะสม ก่อนเข้า Q uarantine Zone
(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ม ีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด 

๑ ๔ วันก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State  Q uarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลงตามความ 
เหมาะสม ๗-๑๐ วันหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small 
Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน

(๔) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าไต้ (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด หรือ
ส ัม ผ ัส กล ุ่ม เส ี่ยงส ูงให ้ดำเน ิน การตรวจค ัดกรองห าเช ื้อด ้วยว ิธ ีท ี่เห ม าะส ม โดยเฉ พ าะกล ุ่ม ท ี'ไม ่ได ้ร ับ ว ัค ซ ีน ตาม เกณ ฑ ์



พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ 
เป็นบวก

๓.๑.๔ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้
(๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน

(Hybrid)
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตาม 

เขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตารางที่ ๑)
(๓) ให ้ม ีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด ้วยวิธ ีการที่เหมาะสม ท ั้งน ักเรียน ครู และบุคลากรที่ 

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝ็าระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตารางที่ ๑)
๓.๑.๕ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๓.๑.๖ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล 
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัด 
นักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน 
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเข่น การจัดช ื้อจ ัดหาวัตถุด ิบจากแหล่งอาหาร การปรุง 
ประกอบอาหาร หรือการสั่งช ื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ท ีถ ูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ 
ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค

(๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการฟ้องกัน 
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค 
และ การจัดการขยะ

(๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว รวมไป 
ถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติด 
เชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น 
โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)

ทั้งนี้โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอเป็ดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามรูปแบบ 
Sandbox: Safety Z one in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและ 
กระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ี พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานคร โดยต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการตามข้อ ๓.๑ ให้ครบถ้วน เพื่อส่ง 
ต้นสังกัดพิจารณาตามแบบประเมินในภาคผนวก



๖

๓.๒ มาตรการ Sandbox: Safety zone in School สำหรับโรงเร ียนหรือสถาบ ันการศ ึกษา 
ประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓.๒.๑ ด้านกายภาพ : ลักษพะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วย

(๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
(๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน

โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone 
๓.๒.๒ ด้านการมีส่วนร่วม ะ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนท ี่ประสงค์จะ 

ดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประขุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำขุมซน และมีมติให้ความเห็นขอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการ 
สอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Z one in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดใน 
พ้ืนท่ี แล้วขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

๓.๒.๓ ด้านการประเมินความพร้อมสู,การปฏิบัติ ะ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการประเมิน 
ความพร้อมดังนี้

๓.๒.๓.๑ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
(๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
(๒) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักขั่วคราว รวมไป 

ถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการ 
ติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับ 
สถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไป 
สัมผัสในพ้ืนท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

(๔) ต้องจัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป ็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่ง 
ส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาใน 
โรงเรียน

(๔) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อมโดยทีมตรวจราซการบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งข่'วงก่อนและระหว่างดำเนินการ

๓.๒.๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) ครู และบุคลากร ต้องไต้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๔ ข้ึนไป
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ รทnail Bubble 

และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) ล้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าไต้ (Inclusion Criteria ) กับการติดเชื้อโควิด หรือ 

สัมผัสกลุ่มเลี่ยงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที,เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ไต้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ 
เป็นบวก



๗

๓.๒.๔ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา ะ ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้ 
(๑) สามารถจัดการเร ียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ (วก Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน

(Hybrid)
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องตาม 

เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตารางที่ ๑)
(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ ตามแนวทาง 

คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดกำหนด
(๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

และ ๖ มาตรการเสรีม (SSET-CQ)
(๔) นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจำวัน 

และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง  ๆ แต่ละวันอย่างสมํ่าเสมอ
(๖) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด

๑) สถานศ ึกษาประเม ินความพร้อมเป ิดเร ียน ผ่าน TSC+ และรายงานการต ิดตามการ 
ประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ 
จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๔ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน 
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
มาตรฐาน ส ุขาภ ิบ าลอาห ารและห ล ักโภชน าการ อาท ิเซ1น ก ารจ ัด ซ ื่อ จ ัด ห าว ัต ถ ุด ิบ จาก แ ห ล ่งอ าห าร  
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งชื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ 
ตรวจสอบทางโภขนาการก่อนนำมาบริโภค

๔) จัดการด้านอนามัยสิ'งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน 
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนี้าอุปโภคบริโภค 
และ การจัดการขยะ

๔) จัดให้มีสถานที,แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพ ื้นท ี่แยกกักชั่วคราว 
ร ว ม ไ ป ถ ึง แ ผ น เผ ช ิญ เห ต ุส ำห ร ับ ร อ ง ว ับ ก า ร ด ูแ ล ว ัก ษ า เบ ือ ง ต ้น ก ร ณ ีน ัก เร ีย น  คร ู ห ร ือ บ ุค ล าก ร  
ใน ส ถ าน ศ ึก ษ าก รณ ีม ีก ารต ิด เช ื้อ โค ว ิด -๑๙ ห ร ือผลตรวจค ัด กรองห าเช ื้อ เป ็น บ วก โดยม ีการซ ักซ ้อม 
อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ขีด

๖) ควบ ค ุมด ูแลการเด ิน ท างเข ้าและออกจากส ถาน ศ ึกษา (Seal Route) อย ่างเข ้มข ้น  
โด ยห ล ีก เล ียงก าร เข ้าไ ป ส ัม ผ ัส ใน พ ื น ท ีต ่างๆ  ต ล อ ด เส ้น ท างก ารเด ิน ท างจาก บ ้าน ไป ก ล ับ โรงเร ียน  
ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
ข ้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่ และ 
ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

(๗) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน Thai 
S to p  COVID p lu s  (TSC+) COVID f re e  s e t t in g  โดยให ้ม ีการกำก ับร ่วมก ับคณ ะกรรมการโรคต ิดต ่อระด ับพ ื้นท ี่



๘

(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขึ้นกับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)

ทั้งนี้โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอน ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอ 
โครงการเสนอต่อผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการ 
ดำเนินการตามข้อ ๓.๒ ให้ครบถ้วน เพื่อส่งต้นสังกัดพิจารณาตามแบบประเมินในภาคผนวก

๓.๓ แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในศถานศึกษา 
๓.๓.® การระบายอากาศภายในอาคาร

(๑) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที ควรมีหน้าต่าง 
หรือซ่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 

(๒) กรณ ีใช ้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช ้งาน อย่างน ้อย 
๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือซ1วงที'ไม,มีการเรียนการสอน 
กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสมํ่าเสมอ 

๓.๓.๒ การทำความสะอาด
(๑) ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือนี้ายาทำความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่และนํ้า
(๒) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เซ่น ห้องนี้า ห้องส้วม

ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ ปมกดลิฟทํ จุดนี้าดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ 
๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเช้ือโรคบนพ้ืนผิววัสดุแข็ง เซ่น กระเบ้ือง เซรามิก สแตนเลส ด้วย 
นํ้ายาฟอกขาวหรือโซเดียมไรโปคลอไรท์ ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาที อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง และ 
อาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้1ข้งานจำนวนมาก 

๓.๓.๓ คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
(๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีส่ิงเจือปน
(๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่มและภาชนะบรรจุนํ้าดื่มทุกวัน (ไมใช้แก้วนํ้าดื่มร่วมกันเด็ดขาด)
(๓) ตรวจคุณภาพนี้าเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน 

๓.๓.๔ การจัดการขยะ
(๑) มีถังขยะแบบมีฝาปิด สำหรับรองรับสิ่งของท่ีไมใช้แล้ว ประจำห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณ 

โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce Reuse 
Recycle)

(๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ถักถันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใข้แล้ว นำใสในถุง ก่อนท้ิงให้ 
ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% นํ้ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก 
๑ ช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป



๙

ส่วนที ๔ : มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป๋องกันการแพร,ระบาดของโรคโควิด-๑๙  ของ 
สถานศึกษา

ตารางที่ ๒ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษา
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการปองกัน

ในขุมซน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

ยืนยัน
- ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT
- ประเมิน TST เป็นประจำ

- เป็ดเรียน On Site
- ปฏิบัติตามแนวทาง TST
- เน้นเฝ็าระวังสังเกตอาการ กลุ่ม
เปราะบาง กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ 
กลุ่มเสี่ยง

มีผู้ติดเชื้อ 
ประปราย 
(๑-(ะ ราย)

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHT
- ประเมิน TST เป็นประจำ
- กรณีเป็นผู้มีค'วามเสี่ยง เซ่น อาศัย 
ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อควรสุ่มตรวจหา 
เชื้อเป็นระยะ ตามสถานการณ์

- เป็ดเรียน On Site ปฏิบัติตามมาตรการ 
TSC Plus (๔๔ข้อ)
- ติดตามรายงานผลประเมิน TST
- เข้มเฝืาระวังตรวจคัดกรอง กลุ่ม 
เปราะบาง กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ 
กลุ่มเสี่ยง

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
๑ ห้องเรียน 
ตั้งแต่ ๑ รายชื้นไป

- ปฏิบัติเข้ม ๖ มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) ๖ มาตรการเสรีม 
(S5ET-CQ)
- ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียน 
และผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกวัน รายงานผล
- กรณีเสียงสูง (High Risk Contact)
: งดเรียน On Site กักตัวที่บ้าน ๑๔ 
วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า (Low Risk 
C o n ta c t) : มาเรียน On Site สังเกต 
อาการตนเอง

- ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ปีดเรียน เป็น 
เวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด
- ห้องเรียนอื่น เป็ดเรียน On Site
ตามปกติ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน 
โดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus
- เป็ดประตูหน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศ 
ถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใช้งาน 
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เป็ดประตู 
หน้าต่างระบายอากาศช่วงเวลาพักเที่ยง 
หรือช่วงเวลาไม่มิเรียน

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
มากกว่า ๑ 
ห้องเรียน

- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่ 
มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกวัน 
รายงานผล
- กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรองหา 
เชื้อด้วย RT-PCR พบผลบวก
ล้ามีอาการปวยร่วมด้วย ต้องส่งต่อรับ 
การรักษาโรงพยาบาลหลัก 
(Hospital) ถ้าไม่มิอาการป่วยร่วม 
ด้วย เข้ารับรักษาโรงพยาบาลสนาม 
(Hospitel) หรือห้องแยกกักตัวใน 
โรงเรียน (School Isolation) เฟือ 
สังเกตอาการ

- ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ ปิด 
เรียน เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด 
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรม 
หรือปิดเรียนตามอำนาจพิจารณาของ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
- มิห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School 
Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน 
(กรณีโรงเรียนประจำ)
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร้าง 
ภูมิคุ้มกัน ด้วย cnT๑'V (TSC Plus , TST , 
TK 1 Vaccine)



๑ ๐

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน
ในชุมซน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา

มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม 
ก้อน (Cluster)
ในชุมชน

พิจารณาใช้ 
แนวทาง ร่วมกับ 
กรณีพบการติด 
เชื้อในโรงเรียน

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ 
ป้องกัน Universal Prevention 
(UP) ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน 
หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมซน

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับ 
ครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น ตามระดับ 
การแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ 
ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน ๑ ห้องเรียน
หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า ๑ 

ห้องเรียน

- พิจารณาการเป็ดเรียน On Site โดย 
ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเข้มข้น 
กรณีไม่มิความเชื่อมโยงกับ cluster ใน 

ชุมซน อาจไม่ต้องปีดเรียน
หรือจัดการเรียนตามการพิจารณาซอง 

คณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/ 
กทม.
- พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูล 
หลักฐานและความจำเป็น

มิการระบายแพร่ 
กระจายเป็น 
วงกว้างในชุมซน

พิจารณาใช้ 
แนวทาง ร่วมกับ 
ก ร ณ ีพ บ ก าร ต ิด  
เชื้อในโรงเรียน

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ 
ป้องกัน Universal Prevention 
(UP) อย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับ 
ครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด ตามระดับ 
การแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ 
ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน ๑ ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน มากกว่า ๑ ห้องเรียน

- พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดย 
ปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเคร่งครัด
- พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูล 
หลักฐานและความจำเป็น
- กรณีโรงเรียนประจำเข้มตามมาตรการ 
Sandbox: Safety Z one in School 
เตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Bubble and 
Seal
- กรณีโรงเรียนไป-กลับ ตาม ๗ มาตรการ 
เข้มเตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Seal 
Route
- ลุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ

ส่วนท่ี ๕ : หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
เพ่ือการสอบ การ'รกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมโรงเรียน 
หร ือสถานศ ึกษา หร ือผ ู้'ขออน ุญ าต ต ้องจดท ำม าตรการเท ือ เส น อต ่อคณ ะกรรม การโรคต ิดต ,อจังหวัด 
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะพ ิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดย 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จะพ ิจารณาร่วมก ับผ ู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
(๑) กำหนดจุดคัดกรองในซ่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูกหรือเหนื่อยหอบ หรือมี 

อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ข้ึนไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำไปพบ 
แพทย์ และอาจม ีห ้อ งแยกผ ู้ท ี่ม ีอาการออ กจากพ ื้น ท ี่



G) 6)

(๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

(๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่างๆ อย่าง 
เพียงพอ เซ่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประซาสัมพันธ์ และพื้นที่ที่มืกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น 

(๔) จัดบริการอาหารในลักษณะที,ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใข้ร่วมกัน เซ่น จัดอาหารว่างแบบกล่อง 
(Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu)

(๔) กรณีที่ม ืการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง ๑ ที,น่ัง ทำความสะอาด 
รถรับส่งทุกรอบหลังให้บริการ

(๖) จัดที่นั่งให้มืระยะห่างระหว่างที่นั่ง และทางเดิน อย่างน้อย ๑.๔ เมตร 
(๗) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปีด เก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง และการจัดการขยะที่ดี 
(๘) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ ท้ังใน 

อาคารและห้องส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสมํ่าเสมอ
(๙) ให ้ทำความสะอาดและฆ่าเช ื้อท ั่วท ั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที'มักมีการสัมผัสหรือใช้งาน 

ร่วมกันบ่อย  ๆ ด้วยนํ้ายาฟอกขาวที,เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๔% เข็ดทำ 
ความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง ทำความสะอาดห้องส้วมทุก ๒ ช่ัวโมง และอาจเพิ่มความถี่ตาม 
ความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มืผู้ใช้งานจำนวนมาก

(๑๐) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เซ่น การใช้แอปพลิเคขัน หรือใช้มาตรการ 
ควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล

(๑๑) มีการจัดการคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม
๑) จัดให้มีจุดบริการนํ้าดื่ม ๑ จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้บริโภค ๗๔ คน 
๒) ตรวจสอบคุณภาพนํ้าดื่มนํ้าใช้
๓) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่ม ภาซนะบรรจุนํ้าดื่ม และ'ใช้แก้ว-ใ!าส่'วนตัว 

๔.๒ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม
(๑) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม'ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จำนวนคนต่อพื้นที่จัดงาน 

ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น
(๒) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมกิกรรม 

เพื่อลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน QR Code ในการลงทะเบียน 
หรือตอบแบบสอบถาม

(๓) ประขาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการบีองกันการแพร่ระบาดให้แก,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบ

๔.๓ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(๑) สังเกตอาการตนเองสมํ่าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มี'นามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดการเข้าร่วม 

กิจกรรมและพบแพทย์ทันที
(๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร งดการ 

รวมกลุ่ม และลดการพ ูดค ุย เส ียงด ัง



(๓) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสจุด 
สัมผัสร่วมหรือส่ิงของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบนํ้าทันที

(๔) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 
อย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง) 
ปลัดกระทรวงสืกษ'าธิการ



ก

ภาคผนวก

นิยามศัพท์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปีดโรงเรียนหรีอศถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนด 

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒(£๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒)
คำศัพท์ คำอธิบาย

๑. มาตรการ ต าม ข ้อ ๒ .๑ ด ้านกายภาพ ข ้อความ “ ...โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เปีนไป 
ตาม!ทตรการ” (หน้า ๑) มาตรการดังกล1าว หมายถึง การจัดอาคาร และพื้นที่โดยรอน 
ให ้เป ็นอาณาเขตบริเวณ ในรูปแบบ S andbox  ในโรงเรียน คือ Screening Z one, 
Quarantine Zone, Safety Zone ดังข้อ ๒.๓ ด้านการประเมินความพร้อมสู1การปฏิบัติ 
ข้อ (๑.๓) ตามประกาศนี้

๒. ระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC+)

ระบบ Thai S to p  Covid P lus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
เพ ื่อการเฝ ็าระวังและฟ ้องก ันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวน ๔๔ ข้อ 
ซ ึ่งสถานศึกษาต้องประเมินตนเองก,อนจึงจะเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้ 
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

^  ๑) สีเขียว ผ่านทั้งหมด ๔๔ ข้อ (โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้) 
o  ๒) สีเหลือง ผ่านข้อ ๑ - ๒๐ ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน ข้อ ๒๑ - ๔๔ ข้อใดข้อหนึ่ง 

(โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
และประเมินตนเองซํ้า)

^  ๓) สีแดง ไม่ผ่านข้อ ๑ - ๒๐ ข้อใดข้อหนึ่ง (โรงเรียนไม1สามารถเปิดเรียนได้ 
ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซํ้า)

๓. ระบบ MOECOVID ระบบ MOECOVID ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
๑) การรายงานผลรายภาคการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ 

และรายงานผลการดำเน ินการของสถานศ ึกษาหล ังการเป ิดเร ียน และมาตรการ 
ด้านสาธารณสุข ทั้งในระหว่างและหลังการเปิดเรียน (Post Audit) ของสำนักตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดังท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ี 
โดยใข้ติดตามประเมินผลหลังจากท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) 

๒) การรายงานสถานการณ์รายวัน มี-วัตถุประสงค์เพื่อ'ใช้ในการติดตาม รายงาน 
สถานการณ์ประจำวันของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน 
ได้แก่ ข้อมูลการติดเช้ือโควิด - 19 ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัด การเรียนการสอน 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ 1



คำศัพท์ คำอธิบาย
๔. School Isolation สถานที่แยกกักตัวของโรงเรียน หรือในพื้นที่อื่นที่ม ีความเหมาะสม สำหรับรองรับ 

การดูแลรักษาในเบ ื้องต ้น กรณ ีน ักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
พบว่ามีการติดเชื้อโควิด - 19 ก่อนการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่

๔. Screening Zone การจัดพื้นที่ หรือ บริเวณ ให้เป็นจุดคัดกรองที่เหมาะสมในการเป็นจุดรับส่งสิ่งของ 
จุดรับส่งอาหาร หรือ จุดเส่ียงอ่ืน เพ่ือเป็นการจำแนกนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
หรือผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน เพื่อไมให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมทั้ง การจัด 
ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะ สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๖. Q uarantine Zone การจัดพื้นท่ี หรือ บริเวณ ให้เป็นจุดกักกันและลังเกตอาการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู 
และบุคลากร ที่ยังต้องสังเกตอาการ ให้ทำกิจกรรมแบบ Small Bubble

๗. Safety Zone การจัดพื้นที่ หรือ บริเวณ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู 
และบุคลากร

๘. COVID Free Z one เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ที่สามารถ 
ปฏิบัติภารกิจและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย

๙. Small Bubble การจัดกลุ่มย่อย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ปฏิบัติภารกิจ และทำกิจกรรม 
ด้วยกัน โดยไม่ข้ามกลุ่ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างกลุ่ม

๑๐. S tate Q uarantine สถานกักกัน /  การกักกันผู้เด ินทางเข้ามาในราขอาณาจักร โดยใข้สถานประกอบการ 
ธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ็าระวัง ป้องกัน 
และคาบคุมโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ ตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางที่รัฐกำหนด

๑๑. ระบบ Thai Save Thai 
(TST)

ระบบคัดกรองและประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคคลทั่วไป ของกรมอนามัย กระทรวง 
สาธารณสุข เพ่ือประเมินความเส่ียงการแพร่เช้ือโควิด - 19 รายบุคคล ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจ 
หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

๑๒. ๖ มาตรการหลัก 
(DMHT-RC)

มาตรการหลัก ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ๖ ข้อ ได้แก่ 
๑) เว้นระยะห่าง (Distancing)
๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing)
๓) ล้างมือบ่อยๆ (Hand washing)
๔) คัดกรองวัดไข้ (Testing)
๔) ลดการแออัด (Reducing)
๖) ทำความสะอาด (Cleaning)



ค

คำศัพท์ คำอธิบาย
๑๓. ๖ มาตรการเสริม 
(SSET-CQ)

มาตรการเสริม ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ๖ ข้อ ได้แก่ 
๑) ดูแลตนเอง (Self - care)
๒) ใช้ข้อนกลางส่วนตัว (Spoon)
๓) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating)
๔) ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน (Track)
๔) สำรวจตรวจสอบ (Check)
๖) กักกันตัวเอง (Quarantine)

๑๔. Seal Route การควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียน รวมทั้ง ควบคุมดูแล 
การเด ินทางเข ้าและออกสถานศ ึกษาอย ่างเข ้มข ้น  โดยหลีกเล ี่ยงการเข ้าไปสัมผัส 
ในพ้ืนท่ีต่าง  ๆ ท้ังกรณี รถรับ -  ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

๑๔. School Pass การจัดทำ School Pass สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลผลการประเมินระบบ Thai Save Thai (TSC) ๒) ผลตรวจ 
Antigen Test Kit (ATK) ภายใน ๗ -  ๑๔ วัน ๓) ประวัติการรับวัคซีนบีองกันโควิด - 19 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าออกโรงเรียน

๑๖. Thai Stop Covid 
Plus (TSC+) COVID 
free setting

ระบบ Thai S to p  Covid Plus (TSC + ) COVID free  se ttin g  ของกรมอนาม ัย 
กระทรวงสาธารณสุข เบีนแบบประเมินมาตรการด้วยความปลอดภัยสำหรับองค์กร 
สถานประกอบการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) 
และพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (พื้นที่ส ีแดงเข้ม) ประกอบด้วย COVID Free 
E nvironm ent (C lean  and  Safe, Distancing และ V entilation) COVID Free 
P e rso n n e l (มีภ ูม ิค ุ้มกัน, ไม ่พบเชื้อโดยการคัดกรอง และ UP-DMHTA) รวมทั้ง 
COVID Free C ustom er ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๑๗. ชุดตรวจภาคสนาม 
(อ.๑๑)

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํ้า เบ ีนการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม 
เพ ื่อตรวจหาเช ื้อแบคทีเร ีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภค 
ซึ่งเป็นชุดตรวจภาคสนาม ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ง

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิด,โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความ 

ใบมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒)
ในพ้ืนท่ีควบสุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 

*******************************************
สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน (Sandbox: Safety zone in School)

โรงเรียน สังกัด
จังหวัด

ม ไม่มี

.......................................................................โทรศพท์........................................................................
ประเด็นการประเมิน

ด้านกายภาพ
๑. มีหอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง ให้เปีนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๒. มีพื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ ให้เปีนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๓. มีพื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๔. มีสถานที่พักครูและบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
(กรณีสถานที่พักครูและบุคลากร ตั้งอยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้ดำเนินการตาม
ระบบ Bubble and Seal และ Seal Route)
ด้านการมีส่วนร่วม
๕. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมขน 
และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone 
in School ตลอดภาคการศึกษา
ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ
โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
๖. ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และให้มีการติดตามประเมินผล 
ผ่านระบบ MOECOVID
๗. จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวของโรงเรียน (School Isolation) หรือในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือรองรับ 
การดูแลรักษาเบื้องต้น รวมถึง มีแผนเผชิญเหตุ และมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ 
ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
๘. จัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ Sandbox ประกอบด้วย Screening 
Zone, Q uarantine Z one และ Safety Zone ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๙. ม ีระบ บ /แผน ร ับ การต ิดตาม ป ระเม ิน ค วาม พ ร ้อ ม  โดยท ีมตรวจราซ การบ ูรณ าการร ่วมก ัน  
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ



จ

ประเด็นการประเมิน
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
๑๐. ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ ๘๔ ข้ึนไป ส่วนนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ปกครอง ได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
๑๑. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit 
(ATK) ก่อนเข้า Q uarantine Zone
๑๒. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัวใน Q uarantine Zone 
เพื่อสังเกตอาการครบกำหนด ๑๔ วัน ก่อนเข้าสู่ Safety Z one รวมถึงการทำกิจกรรม 
ในแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกับ
ด้านการดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา ในระหว่างภาคเรียน
๑๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid)
๑๔. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนก 
ตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
๑๔. การตรวจคัดกรองหาเชื้อ โดยให้มีการลุ่มตรวจ ATK นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับสถานศึกษาเป็นระยะๆ (ร้อยละ ๑๐ - ๑๔) เพ่ือฟ้า'ระวัง ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนท่ีการแพร่ระบาด
๑๖. ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๑๗.ป ฏ ิบ ัต ิต าม แ น วท างม าต รก าร เข ้ม ส ำห ร ับ ส ถ าน ศ ึก ษ าอ ย ่าง เค ร ่งค ร ัด  (TSC+/MOECOVID, 
Small Bubble, ระบบการให้บริการอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม, School lsolation/แ ผ นเผชิญเหตุ 
และ Seal Route)

ลงขื่อ..................................................................ผู้ประเมิน
( .................................................................................................... )

ลงขื่อ................................................
( .......................................................................

ผู้รับรองข้อมูล
วันที.่................. / ...................... /.

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
)

หมายเหตุ ะโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที,ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Sandbox: Safety 
Zone in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณา 
และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยโรงเรียน หรือ 
สถาบันการศึกษา ต้องจัดทำแผนงาบและเอกสารซึ่งแสดงความพร้อมในการดำเนินการ ตามข้อ ๑ - ๑ ๗ ให้ครบถ้วน 
จึงจะเสนอขอเปิดการเรียนการสอนได้

T



แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปีดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒)
ในพ้ืนท่ีควบๆมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 

*******************************************
สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป - กลับ (Sandbox: Safety zone in School)

โรงเรียน....................................................................................... สังก้’ด..............................................................................
จ ังหวัด........................................................................................ โทรศัพท์.........................................................................

ประเด็นการประเมิน
มี ไม่มี ด้านกายภาพ

๑. มีพื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
และมีพื้นที่ COVID free zone
๒. มีพื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียบการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
และมีพื้นที่ COVID free zone
ด้านการมีส่วนร่วม
๓. จัดให้มีการประขุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำขุมซน 
และมีมติให้ความเห็นขอบร่วมกัน ในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety 
Z one in School ตลอดภาคการศึกษา
ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ
โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
๔. ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และให้มีการติดตามประเมินผล 
ผ่านระบบ MOECOVID
๕. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวของโรงเรียน (School Isolation) หรือในพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม 
เพื่อรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น รวมถึง มีแผนเผชิญเหตุ และมีความร่วมมือกับสถานพยาบาล 
เครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
๖. มีการติดตามควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไป 
สัมผัสในพ้ืนท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง
๗. จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ 
จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเลี่ยงอื่น
๘. มีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราขการบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ



ประเด็นการประเมิน

น

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
๙. ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป ส่วนนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ปกครอง ได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
๑๐. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเป็ดเรียน
๑๑. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ให้ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
ด้านการดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคเรียน
๑๒. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid)
๑๓. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ท่ือยู’ในพ้ืนท่ี Safety Z one ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST) อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
๑๔. การตรวจคัดกรองหาเขึ้อ โดยให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับสถานศึกษาเป็นระยะๆ (ร้อยละ ๑๐ - ๑๕) เพ่ือเฝืาระวัง ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนท่ีการแพร่ระบาด
๑๕. ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

r 1 I J  ๑๖. ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาไป - กลับอย่างเคร่งครัด
' (TSC+/MOECOVID, Small Bubble, ระบบการให้บริการอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม,

School lsolation/แ ผนเผชิญเหตุ, Seal Route และ School Pass)
๑๗. กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
(พ้ืนที่สีแดง) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ให้ผ่านการประเมิน 
Thai Stop COVID plus (TSC+) COVID free setting

ลงซ่ือ.. 
(...

ลงซ่ือ.. 
(...

วันท่ี
ผู้รับรองข้อมูล 
./..................... /.

ผู้ประเมิน
)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
)

หมายเหตุ ะ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ท่ีประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School 
ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ต้องจัดทำแผนงานและ 
เอกสารซึ่งแสดงความพร้อมในการดำเนินการ ตามข้อ ๑ - ๑๗ ให้ครบถ้วน จึงจะเสนอขอเปิดการเรียนการสอนได้


