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ประกาศโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 

เรื่อง  นโยบายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

----------------------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตาม
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 32) และตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19)   ที่ ๑5/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด และพ้ืนที่ควบคุมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่ควบคุม และตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี 
ที่ 4283/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)  
        เพ่ือให้การเปิดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จึงไดป้ระกาศ
นโยบายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ดังนี้ 

1.  โรงเรียนมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-
RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มงวด ดังนี้ 
  6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

  1. Distancing เว้นระยะห่าง ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ 
     2. Mask wearing สวมหน้ากาก ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
  3. Hand washing ล้างมือ ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ 
นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเสี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู เป็นต้น รวมทั้ง ไม'่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
  4. Testing คัดกรองวัดไข้ ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน และผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้อง
ได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
  5. Reducing ลดการแออัด ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้
สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 
  6. Cleaning ทำความสะอาด ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศ
ถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และ
วัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด 
และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพ่ือนำไปกำจัดทุกวัน 



  6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
  1. Self-care ดูแลตนเอง  ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน จะต้องดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย 
รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
   2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน ต้องใช้ช้อนกลางของตนเองทุก
ครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน เว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารเพ่ือลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน 
   3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน ต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่
ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง และควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง 
   4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน ต้องลงทะเบียนตามที่รัฐ
กำหนด ด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกสถานศึกษา อย่างชัดเจน 
   5. Check สำรวจตรวจสอบ ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน มีสำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง
ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 
   6. Quarantine กักกันตัวเอง ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน กักตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไป
สัมผัสหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม 
 7 มาตรการเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเม่ือเข้า - ออกโรงเรียน 
    1) โรงเรียนประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงาน
การติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID 
    2) โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หรืองดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ่มของคนตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป 
    3) โรงเรียนจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานโภชนาการประสานงานกับผู้ประกอบการในโรงอาหารดำเนินการประกอบ
อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการให้ครบถ้วน อย่างเคร่งครัด 
    4) โรงเรียนดำเนินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
     - การระบายอากาศภายในอาคาร มีการเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท การ
กำหนดเวลาในการเปิด - ปิดแอร์ เป็นต้น 
     - การทำความสะอาด มีการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องเรียนเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกคาบเรียน โดยนักเรียน อสม. น้อย ต้านภัยโควิด จัดตารางเวรนักเรียนทำความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ของโรงเรียนตามโซนที่นั่งที่รับผิดชอบ รวมถึงบริเวณห้องน้ำ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เวลาเช้า กลางวัน และเย็นหลักเลิกเรียน บริเวณห้องสำนักงาน ห้องเรียน และอาคารเรียน  
     - คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน  มีการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน
อย่างเพียงพอ 
     - การจัดการขยะ โรงเรียนจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ และมีถังขยะติดเชื้อเพ่ือคัดแยก
ขยะติดเชื้อ มีเตาเผาขยะติดเชื้อเพ่ือเผาทำลาย มีการจัดเก็บเป็นประจำสม่ำเสมอ  
    5) โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และ
ซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ 
    6) โรงเรียนควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสาร
สาธารณะ ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 



    7) โรงเรียนกำหนดให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มี School Pass สำหรับ 
ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อ 
เข้า - ออกโรงเรียน 

2.  นโยบายการเฝ้าระวังคัดกรอง ตัดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V (TSC Plus , Thai 
Save Thai , ATK , Vaccine) ดังนี้ 

      2.1 โรงเรียนผ่านการประเมินตนเอง TSC Plus 
  2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ Safety Zone ดาว์โหลดแอพพลิเคชั่น Thai Save 
Thai (TST) และประเมินความเสี่ยงของตนเองด้วยแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่อง 1 
ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ 
  2.3 โรงเรียนมีการสุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำ 
       2.4 โรงเรียนดำเนินการในการฉีดวัคซีน ดังนี้ 
        - ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน 
        - นักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
        - รณรงค์ให้ผู้ปกครอง ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3.  โรงเรียนมีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลบัของนักเรียนให้มีความปลอดภัย (Seal 
Route) โดยนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจำวัน
และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวัน อย่างสม่ำเสมอ โดย 

-  นักเรียนส่งบันทึก Timeline ที่คุณครูประจำชั้น เป็นประจำทุกวันในคาบโฮมรูม 
-  ครู ส่งบันทึก Timeline ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน 
-  ผู้ประกอบการร้านค้า ส่งบันทึก Timeline ที่คุณครูโภชนาการ เป็นประจำทุกวัน 
-  พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ส่งบันทึก Timeline ที่คุณครูหัวหน้างานสวัสดิภาพนักเรียน  

เป็นประจำทุกวัน  
4. โรงเรียนจัดทำประกาศของโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ในสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และบุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง ทางเพจ
เฟสบุ๊คโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เว็บไซต์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม (www.twut.ac.th.) และป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน และให้นักเรียน ครู และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 อย่างเครง่ครัด 

5.  นโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับ-ส่งนักเรียน 
    5.1  พนักงานขับรถทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน  และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง ทั้งภายในและ
ภายนอกรถก่อนและหลังใช้งาน เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นประจำทุกวัน  ด้วยน้ำผสม
ผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกผ้าขาว) และปฏิบัติตาม
คำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6% ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 
ลิตร)  
   5.2  นักเรียนที่ใช้บริการรถรับนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ 
บนรถ ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกำหนดจุดรับ – ส่งนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง อย่างเคร่งครัด 

http://www.twut.ac.th/


   5.3  พนักงานขับรถจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่าง
น้อย 1 - 2 เมตร ทั้งนี้ควรคำนึงถึงขนาดพ้ืนที่ของรถ จำนวนที่นั่ง พิจารณาตามบริบทคุณลักษณะของรถและ
ความเหมาะสม จัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
   5.4  พนักงานขับรถก่อนและหลังให้บริการรับนักเรียนแต่ละรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบาย
อากาศ ให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก 
   5.5 พนักงานขับรถจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บ่อย ๆ บนรถรับนักเรียน 
 

 ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบนโยบาย
และปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
       
          
  
        (นายอัคคณัฐ  อัยรา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 

 


