
 
 

 



 
 

 

ค าน า 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกา อินเดีย และยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเอเชียโดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เกิดการแพร่ระบาดของโรค ระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันราย
ใหม่วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พ้ืนที่ชายแดนของเมียนมามีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศไทยใน 10 จังหวัด
พ้ืนที่ชายแดนชายขอบด้านเมียนมา มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลท าให้
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคจึ งก าหนดให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดท า “คู่มือแผนเผชิญเหตุ และการเฝ้าระวัง
ติดตาม  แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติ ที่
ทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัย ไม่เสี่ยง และสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 

 
         โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สารบัญ 

 

 เรื่อง                    หน้า 
 ส่วนที่ ๑ บทน าสถานการณ์โรคโควิด ๑๙                ๑ 

 ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคโควิด 19     ๓ 

 ส่วนที่ ๓ กรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19  
     ในสถานศึกษา          ๙ 

- ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับขาว              ๑๓ 

- ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเขียว          ๑๓ 

- ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเหลือง              ๑๔ 

- ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับส้ม            ๑๔ 

- ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง             ๑๕ 

 ส่วนที่ ๔ แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19        ๑๖ 

 ส่วนที่ ๕ แนวปฏิบัติกรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19        ๑๗ 

 ส่วนที่ ๖ การก ากับติดตามและประเมินผล       ๑9 

 ส่วนที่ ๗ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา           ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 

สถานการณ์โรคโควิด 19 
สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลก 

รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรคโควิด 19 ทั่วโลก 211ประเทศ มีการแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพร่กระจายไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา อินเดีย ยุโรป รวมถึงเอเชีย เริ่มมี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 
จ านวน 241,876,777 ราย เสียชีวิต4,920,377 ราย อาการรุนแรง 78,505 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน
สะสมมากที่สุด คือสหรัฐอเมริกา  จ านวน 45,902,575 ราย  อินเดีย  จ านวน 34,093,387 ราย บราซิล  จ านวน 
21,651,910 ราย สหราชอาณาจักร  จ านวน 8,497,868 ราย รัสเซีย จ านวน 8,027,012 ราย 
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จ านวน 1,802,934 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒ 

 

สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย 
  สถานการณ์ของประเทศไทยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นใน
อัตราสูง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ดังที่ชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มีความจ าเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้แสดงความประสงค์ต่อทางราชการไว้เป็น
จ านวนมาก รัฐบาลจึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องสนธิก าลังทุกฝ่ายนอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผลจากการสนธิก าลังประการหนึ่ง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบผู้ได้ รับอนุญาตให้
เดินทางเข้าเมือง และผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจ านวนมากที่มีอาการและอาจเป็นพาหะน าโรคเข้ามา
แพร่ในประเทศได ้
  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค.     
เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจ าวันที่ 19 ตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 
9,122 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,115 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย ในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้
ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 8,661 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 338 ราย 
จากเรือนจ า/ที่ต้องขัง 116 ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย วันนี้
มีผู้เสียชีวิต 71 คน เพิ่มเป็น 18,407 ราย 



๓ 

 

ส่วนที่ 2 
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, น.6-35) ได้ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้า
ระวังโรคโควิด  19 ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิด 19 
2. เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการ การป้องกันควบคุมโรค ระดับประเทศ 
3. เพื่อให้จังหวัดน าไปปรับใช้ในระดับจังหวัด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ก าลังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้มี การก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับ 
กล่าวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด  19 ระดับประเทศ 
การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ ควรค านึงถึงความส าคัญ

ของคุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 
2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ 
3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา 
แต่ละประเด็นมีการจ าแนกระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ตามลักษณะสีแบ่งเป็น 5 สี 

ได้แก่ สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
สีขาว  (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมายถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมายถึง มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู้เดินทางจาก

ต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย ต่อสัปดาห์ 

ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขตการกระจายของ
โรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา ระบาดในวงจ ากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน (Cluster) 

สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 300-900 ราย ต่อสัปดาห์ 
ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จ านวน 4-6 เขตหรือ มากกว่า 1 
จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง ระบาดวิทยา ระบาดในวงจ ากัด มีมากกว่า 
3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีความเชื่อมโยงกัน 

สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 900 ราย ต่อสัปดาห์
ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต หรือมากกว่า 1 
จงัหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุ
ไม่ได้ 



4 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด 19 ระดับประเทศ 
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การประเมินชุมชนและครอบครัวเพื่อก าหนดมาตรการในสถานศึกษา 
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 2. เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์
โควิด  19 ในสถานศึกษา 

การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ใน
สถานศึกษา จ าแนกเป็นระดับสี 5 ระดับสี่ ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับ เกณฑ์การ
พิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียด กรอบการ
ปฏิบัติตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่ส าคัญ มีดังนี้ 
ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับขาว 
กรอบการปฏิบัติ 
 1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด 
 3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการ
คัดกรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
   - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
   - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
   - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
   - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 

  - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50% 
   - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% 
   - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
   - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100% 
ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเขียว  
กรอบการปฏิบัติ 
 1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด 

2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัด
กรองผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
   - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
   - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

- ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
* ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้ 
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ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
   - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
   - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (3000/2000) 
   - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (1000/500) 
   - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
   - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70% 

ศบค. ที่ 8/2563 หรือตามที่ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ก าหนด 
ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเหลือง 
กรอบการปฏิบัติ 

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
2. ให้ด าเนินการหรอืท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกาย

หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการได้แต่ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 
   - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
   - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

  - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
   - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รฐัก าหนด 
* ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้ 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
   - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน 
   - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (3000/1000) 
   - สนามกีฬากลางในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้ 
   - ขนส่งสาธารณะทางอากาศและ BTS บรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
   - รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 70% 
   - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50% 
   - อ่ืน ๆ ตามค าสั่ง ศบค ที่3/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/ 2563 หรอืตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ก าหนด 
ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับส้ม  
กรอบการปฏิบัติ 

1. จ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด 
2. ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกประชาชนใน

การท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกาย หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนา
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การที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
   - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
   - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
   - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
   - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
* ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้ 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
   - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 
   - ร้านอาหารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ (เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่าง ๆ ) 
   - ปิด สถานบริการ ผับ บาร์ 
   - ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการที่ก าหนด 
   - สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภท กลางแจ้ง และเป็นกีฬาที่ ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ
เปิดท าการได้ 
   - อ่ืน ๆ ตามค าสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อน
คลายฯ ก าหนด 
ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง  
กรอบการปฏิบัติ 
   - เน้นที่การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
   - ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้น บุคคลบางประเภท 
   - ห้ามชุมนุม 
   - ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจ าเป็น 
* ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้ 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
   - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 
   - ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า 
   - ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงาน 
สถาน บริการเชื้อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการ
ผ่อนคลายฯ ก าหนดกลุ่มพัฒนาการศึกษา. (2563) แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 16/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ธันวาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีมีมติที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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1. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ก าหนดการแบ่งพ้ืนที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับ 
และได้ก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด - 19 ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก และมีมากกว่า 1 พ้ืนที่ (ย่อย) 

      - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 

 - จ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจ าเป็น 
 - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

 - สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 
 - ใช้มาตรการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 - งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ 
1.2 พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ เกินกว่า 

10ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน (อาทิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่) 
 - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ

สะอาด(มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 
 - สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอน  
เป็นแบบออนไลน์ตามสถานการณ์ในพื้นที ่

 - พิจารณาจ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจ าเป็นตามความเหมาะสม 
      - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่

ระบาด 
 - ให้มีการใช้มาตรการ Work from Home ส าหรับบุคคลที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
 - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมาก 
  1.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้ม 
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
 - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน 
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 

 - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดตามความเหมาะสม 
 - พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม  
 - พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของระบบตามความเหมาะสม 

 - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ 
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  1.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ พ้ืนที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติด
เชื้อ 

 - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 

 - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดตามความเหมาะสม 

 - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมาก หากมีความจ าเป็น ต้อง
ด าเนินการให้มีการปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้พิจารณาลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง ให้มี
มาตรการลด ความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และให้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้ 
 2. มาตรการการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
   2.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรม แบบ
ออนไลน์ 
   2.2 พ้ืนที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรม ที่จ ากัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
   2.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลง กว่าปกติ      
มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง 
   2.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลง กว่าปกติมี
มาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับค่ัง 
การจ าแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาด 

ได้จ าแนกพ้ืนที่สถานการณ์แพร่ระบาดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากและมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นท่ี(ย่อย) 

2. พื้นที่ควบคุม = พ้ืนที่ที่ติดกับพื้นท่ี หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย 
3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และสามารถควบคุมได้ 
4. พื้นทีเ่ฝ้าระวัง = พื้นที่ท่ียังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์ 
ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รับผิดชอบก าหนดระดับพ้ืนที่สถานการณ์      
ว่าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ระดับใด ทั้งนี้อาจเป็นพ้ืนที่ระดับจังหวัดหรืออ าเภอ ตามระดับความรุ นแรง
ของการแพร่ระบาด 
เงื่อนไขของประสิทธิผลในการด าเนินการ 

1. สถานการณ์การติดเชื้อ จะมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนผู้ติดเชื้อ อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ 
2. ขีดความสามารถทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถรองรับต่อสถานการณ์ได้ ทั้งทางด้าน 

บุคลากรและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3. ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้การสนับสนุน 
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ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ตามบทบาท 
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มขีดความสามารถ 

4. ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ ของการแพร่ 
ระบาดและตระหนักถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
 
มาตรการควบคุมท่ีเน้นย้ า 

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
   - เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคอย่างเต็มขีดความสามารถ 
   - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ก าหนดมาตรการควบคุมมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากพ้ืนที่โดย
เด็ดขาด 
   - ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้าและการ
อุตสาหกรรมมากเกินความจ าเป็น 
   - งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากทุกรูปแบบ 
   - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 

2. พื้นที่ควบคุม 
   - เร่งรัด การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่
เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ. 
   - จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
   - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 

3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 
 - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่ 

เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของสาธารณสุข 
- จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

   - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
   - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 

4. พื้นที่เฝ้าระวัง 
   - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ใน“พ้ืนที่ที่เสี่ยง” “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง”และ 
“กิจกรรม/กิจการ  ที่เสี่ยง” 
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   - จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   - ให้พิจารณาการ Work from Home ตามความเหมาะสม 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา พิจารณาตามเกณฑ์ฯ จังหวัดสุโขทัยอยู่ในกลุ่ม สีเหลือง (รุนแรงน้อย) 
หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 รายต่อสัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรค
ตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง
ระบาดวิทยา ระบาดในวงจ ากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน (Cluster) 
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ส่วนที่ 3  
กรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหาร 

 สถานการณ์โควิด 19 ในสถานศึกษา 
 
การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ใน

สถานศึกษา จ าแนกเป็นระดับสี 5 ระดับสี ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มี
รายละเอียดกรอบการปฏิบัติตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่ส าคัญ มีดังนี้ 

 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับขาว 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติการตามกรอบการปฏิบัติ 
  1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
  2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด 
  3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการ
คัดกรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
    - ท าความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
    - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
    - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 

ตวัอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
    - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
    - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50%  
    - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% 
    - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเขียว 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติการตามกรอบการปฏิบัติ 
  ตามข้อก าหนดฉบับที่ 13 
  1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด 
  2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
  3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัด
กรองผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
    - ท าความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
    - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
    - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
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    - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด (หมอชนะ) 

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
    - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
    - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50%/25% 
    - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25%/15%  
    - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
    - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70% 
     ศบค ที่ 8/2563 หรือตามที่ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ก าหนด 

 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเหลือง 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติการตามกรอบการปฏิบัติ 
  ตามข้อก าหนดฉบับที่ 9 
  1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
  2. ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกาย
หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการได้ แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการหลัก 
    - ท าความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
    - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
    - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
    - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
    - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐก าหนด (หมอชนะ) 

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
    - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน 
    - สนามกีฬากลางแจ้ง เปิดแต่ให้มีผู้ชมได้ 25%/15%  
    - สนามกีฬากลางในร่ม เปิดแต่ไม่ให้มีผู้ชม 
    - อ่ืน ๆ ตามค าสั่ง ศบค. ที่3/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/2563 หรือตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ก าหนด 
 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับสม้ 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติการตามกรอบการปฏิบัติ 
  ตามข้อก าหนด ฉบับที่ 6 
  1. จ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด 
  2. ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกประชาชน        
ในการท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกายหรือดูแลสุขภาพหรือ
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สันทนาการที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใชบริการและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
    - ท าความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
    - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
    - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
    - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
    - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
    * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
    - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 

 - ร้านอาหารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ (เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่าง ๆ) 
    - ปิด สถานบริการ ผับ บาร์ 
    - ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการที่ก าหนด 

 - สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภท กลางแจ้ง และเป็นกีฬาที่ ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ 
เปิดท าการได้ 

 - อ่ืน ๆ ตามค าสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อน
คลายฯ ก าหนด 

 
ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติการตามกรอบการปฏิบัติ 
  ตามข้อก าหนดฉบับที่ 1 
   - เน้นที่การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
    - ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้น บุคคลบางประเภท 
   - ห้ามชุมนุม 
  ตามข้อก าหนดฉบับที่ 2 และ 3 
   - ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจ าเป็น 
  ตามข้อก าหนดฉบับที่ 5 
   * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้ 
 

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 
  - ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า 
  - ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงานสถาน
บริการเชื้อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ 
ก าหนด 
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ส่วนที่ 4 
แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศ
ใกล้เคียง อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายแดนด้านเมียนมาก าลังเป็นพ้ืนที่
วิกฤตที่สุด จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ใน
เขตพ้ืนที่ของชุมชนและสถานศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้อง
ตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มนักเรียน - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบห้องครบชั้นเรียน) กรณีท่ี
สถานการณ์ฯคลี่คลาย 

กรณีที่พื้นที่เป็น สีขาว - สีเขียว   
- สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน (พ้ืนที่สีเขียว)ได้รับ

การพิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
- โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ มีการท าความสะอาดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและ
หลังใช้งานทุกครั้งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีที่พื้นที่เป็น สีเหลือง - สีส้ม  
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือมีการแบ่งจ านวนนักเรียนให้

เหมาะสมกับการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) กรณีท่ีสามารถเปิดเรียนได้ 
- มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุ กคนสวม

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ 
- มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และท าความ

สะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
กรณีที่พื้นที่เป็น สีแดง  

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On Air 
 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
• มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
• สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความร่วมมือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 
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ส่วนที่ 5 
แนวปฏิบัติกรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) 
 

 ส านักงานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (2563) ได้แจ้งแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษากรณีสงสัย
ว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 1. กรณีพบนักเรียน หรือบุคลากรในสถานศึกษา มีอาการมีไข้อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     - ในกรณีของครู/บุคลากรในสถานศึกษาให้จัดอยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน และรีบพาไปพบแพทย์ 
     - ในกรณีของนักเรียนให้แจ้งผู้ปกครองมารับและหยุดพักท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์บริเวณอาคารเรียน และด าเนินการสอบสวนโรคเพ่ือ
ประกอบความเห็น 
 3. ในการด าเนินการปิดสถานศึกษาหากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จริงให้รีบรายงาน
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดโดยด่วนเพ่ือน าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาด าเนินการปิดเรียนในระดับห้องเรียน
ระดับชั้นหรือปิดสถานศึกษา 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ (2563, น.35-36) ได้แจ้ง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยนัโรคโควิค 
19 ในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ให้ปิดห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 
  1. เมื่อผู้ป่วยยืนยันโรค covid 19 จ านวน 1 รายขึ้นไปให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วันเพื่อท าความ
สะอาด 
  2. เมื่อผู้ป่วยยืนยันโรค covid 19 มากกว่า 1 ห้องเรียนให้ปิดชั้นเรียนเป็นเวลา 3 วันเพ่ือท าความ
สะอาด 
  3. หากมีหลักฐานและความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค covid-19             
ในสถานศึกษาโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงในสถานศึกษา ดังนี้ 
      - ผู้สมัครที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันหากพบ
อาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้กับตัวที่บ้าน 

- สถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทาง 
ด าเนินการในระยะต่อไป 
 2. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน
และไม่จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
  3. ผู้ใกล้ชิด 
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              - ผู้ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ าไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 
14 วัน 
              - ผู้ใกล้ชิดกับพ่ีสัมผัสเสียงต่ า จัดว่าไม่มีความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็น
เวลา 4 วัน 
หมายเหตุ ทั้งนี้ในทุกกรณีขอให้ด าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์
โรคในพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 6 
การก ากับติดตามและประเมินผล 

 
การก ากับติดตามและประเมินผล 

 

แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการตรวจราชการและก ากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ และรายงาน
ผลการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID–19) นโยบายดังกล่าว  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผ่านระบบ E-COVID-19 Report ของ
สพฐ.ในช่วง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้า

ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ (ฉบับที่ 21) และค าสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 7/2564      

ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019ฯ ได้มีประกาศให้โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ (Online) โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน 

เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวนมากที่สุดผสมผสานกับการเรียนแบบ On Demand เป็น

การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และแบบ On Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียน 

เนื่องด้วยมีนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบOnline และ On Demand 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

อีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 แผน เผื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ดังนี้ 

แผนที่ 1 ระดับความรุนแรงของการระบาดรุนแรงมาก โดยเน้นการเรียน  การสอนแบบ 
ทางไกล/และออนไลน์/มอบงาน 
  แผนที่ 2 ระดับความรุนแรงของการระบาดรุนแรงปานกลาง เลือกใช้การเรียนจัดการเรียน
การสอนรูปผสมผสาน ทางไกล/ออนไลน์/มอบงานกับแบบปกติ (เน้นเรียนรู้ทางไกล/ออนไลน์เสริมการเรียนรู้
แบบปกติ) ซึ่งได้ก าหนดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (ปฏิบัติตนตามมาตรการด้าน “Social 
Distancing” และสลับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ไม่ให้มาเรียนตรงกันในแต่ละวัน) 
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  แผนที่ 3 ระดับความรุนแรงของการระบาดรุนแรงน้อย เลือกใช้การเรียนจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ โดยเน้นเรื่องการเว้นระยะห่าง และใช้ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ กรณีที่ห้องเรียนมีขนาดเล็กใช้การ
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม) ปฏิบัติตนตามมาตรการด้าน “Social Distancing” 

โดยการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ

เรียนการสอนของครูในชั้นเรียน และออกเยี่ยมติดตามนักเรียนที่บ้าน 

การวัดผลประเมินผล 
การวัดและประเมินผลใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเลือกใช้วิธีการตามความเหมาะสมของบริบทของผู้เรียน ดังนี้ 
- การทดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหาร       

จัดการทดสอบและประเมินผู้เรียน ดังนั้นในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้ผู้เรียน
สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผู้สอน โดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งรูปแบบออนไลน์และ
รูปแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ออฟไลน์) โดยให้ผู้เรียนสอบที่บ้าน 

- ไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
- การทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรก าหนดให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบแล้ว

จัดส่งข้อมูลการท าข้อสอบมาให้ครูผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
- วิธีการจัดส่งงานสามารถใช้การถ่ายวีดิทัศน์ การถ่ายรูปภาพผลงาน การบันทึกเสียง 
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ส่วนที่ 7 
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผูป้่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผูป้่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 

ให้ปิดห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 
1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จ านวน 1 รายขึ้นไปให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือท าความ

สะอาด 
2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มากว่า 1 ห้องเรียนให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือท าความ

สะอาด 
3. หากมีหลักฐานและความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีที่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High Risk Contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ 
• ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High Risk Contact) ให้สังเกตอาการที่

บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผล ให้กักตัว
ที่บ้าน 

• สถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความ
เสี่ยงและแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป 

2 ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า (Low Risk Contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 
14 วันไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา(รักษาตามอาการ หายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 

3. ผู้ใกล้ชิด 
• ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่า มีความเสี่ยงต่ าไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้

สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
• ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า จัดว่าไม่มีความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้

สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
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โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 


