






ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕:๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒)

ด้วยที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๔๖๔ ได้เห็นชอบปรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด - 19 โดยในส่วนชองโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุก 
ประเภทให้สามารถใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมได้ โดยผ่านความเห็นชอบชอง 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี ร่วมกับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช 
กำหนดการบริหาราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒) กระทรวงศึกษาธิการจึงออกหลักเกณฑ์ 
ไว้ดังน้ี

๑. ระยะการดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๔๖๔
ระยะที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไปกลับที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์ 

การ ประเมิน ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๔๖๔
๒. มาตรการ รลกฟเว๐X: รลเศ ั!/ 2๐ก6 เก ร(±๐๐!. สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ประเภทพักนอน
๒.๑ ด ้านกายภาพ : ล ักษณะอาคารและพ ื้นท ี่โดยรอบอาคารชองสถาบ ันการศึกษา 

ประเภทพักนอน หรือ โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย
(๑) หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง
(๒) พื้นที่/อาคารสนับสบุนการบริการ
(๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
(๔) สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ

๒.๒ ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจชองทุกฝ่าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์ 
จะดำเน ินการในรูปแบบ รลกปช๐X: รล!โ6ปุ/ 2๐ท6 เก ร(±๐๐! ต ้องจัดให ้ม ีการประชุมหารือร่วมกันชอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัด 
พื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ รลทปเว0 X: 531617 2๐ท0 เก 5๐เา0๐1 ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอ 
โครงการผ่านด้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๒.๓ ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ: โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการ 
ประเมินความพร้อมดังนี้

(๑) โรงเรียน หรือ สถานศึกษา



- ๒-

(๑.๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน ปเาล! 51:๐1ว (1๐ทฬ ?๒5 ('โรอ+) 
และรายงานการ ติดตามการประเมินผลผ่าน 1/10505^เอ

(๑.๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (ร(ะเา๐๐) เ5๐๒ป0 ก) สำหรับ 
รองรับการดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ 
/ปโX เบ็)นบวก รวมถึงมี แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

(๑.๓) ต ้องจัดอาคารและพ ื้นท ี่โดยรอบให ้เป ็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ
รฝ็ทปเว๐X ในโรงเรียน ตังบี้

๑) 5๐โอ6 กเก3 2๐ท6
- จ ัดพ ื้น ท ี่ห ร ือบ ร ิเวณ ให ้เป ็น จ ุดค ัดกรอง (ร๐โ66กเก5 2๐ท6) ท่ี 

เหมาะสม จัดจุดรับส่ง ส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ ปฏิบัติงานเฉพาะ 
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๒) อชลโลกปก6  เ7๐ท6
- จ ัดพ ื้นท ี่หร ือบริเวณให ้เป ็นจ ุดก ักก ันและส ังเกตอาการ สำหรับ 

นักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ ร๓ ลแ เวนเวช๒
๓) 2๐ท6

- จัดเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร
ที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

(๑.๔) ต ้องม ีระบบ/แผนรับการต ิดตามประเม ิน ความพร้อม โดยทีมตรวจ 
ราชการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่าง 
ดำเนินการ

(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร
(๒.๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๔ เป็น 

ต้นไป ส่วนนักเรียน และผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง 
สาธารณสุข โดยเฉพาะ สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ีสีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(พื้นที่สีแดงเข้ม)

(๒.๒)น ักเร ียน ครู และบ ุคลากรในสถานศึกษา ท ุกคนต้องตรวจคัดกรอง 
กปฐ6ก 1651 XII (/VโX) ก่อนเข้า อนลโลกปก6 2๐ท6

(๒.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ 
ครบกำหนด ๑๔ วัน ก่อนเข้าสู่ รอ16ป/ 2๐ก6 (กรณีย้ายมาจาก 51:31:6 อบลโลกปก6 ให้พิจารณาลดจำนวนวัน 
กักตัวลงตามความ เหมาะสม ๗-๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ 5๓ลแ 8บเวช๒ และหลีกเลี่ยงการทำ
กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน

๒.๔ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ
ดังนี

(๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ อ ก 5116 หรือ อกปก6 หรือแบบ
ผสมผสาน (แท1ะ11'^ )



- ๓ -

(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน 71าล! 5ลV© 7 เาล! (757) ตาม 
เกณฑ์จำแนกตามเขต พื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตาราง ๑)

(๓) ให้มีการสุ่มตรวจ /\7^น ักเร ียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือ 
เผ่าระวังตาม เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตาราง ๑)

(๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก 
(อ!/!แ7-ธ0 และ ๖ มาตรการเสริม (5557-00)

(๔) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
(๔.๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน 7504- และรายงานการ 

ติดตามการ ประเมินผล ผ่าน !^0500ปเอโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
(๔.๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 5๓ ลแ ธนเวช๒ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม 

ข้ามกลุ่มกัน และ จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๔ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่าง 
ระหว่าง นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด

(๔.๓) จ ัดระบบการให ้บร ิการอาหารสำหรับน ักเร ียน ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษา ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเซ่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก 
แหล่งอาหาร การ ปรุงประกอบอาหาร หร ือการส ั่งซ ื้ออาหารตามระบบนำส ่งอาหาร (061.17617) ที่ถูก 
สุขลักษณะและต้อง มีระบบตรวจสอบทางโภขนาการก่อนนำมาบริโภค หน้าที่ ๓ ฉบับวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๔๖๔ (๔.๔) จ ัดการด ้าน อน าม ัยส ิ่งแวดล ้อมให ้ได ้ตามแน วป ฏ ิบ ัต ิด ้าน อน าม ัย
สิ่งแวดล้อมในการป้องกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความ 
สะอาด คุณภาพนํ้า อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ

(๔.๔) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (5๐เา๐๐!. เ5๐๒ป๐ก) และแผนเผชิญ 
เหตุสำหรับ รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 
หรือ ผลตรวจ /\7^  เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

(๔.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (56ล1 
ธ๐บ!๐) อย่าง เข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

ทั้งนี้ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการ 
ตามรูปแบบ 5ลทปเว๐X: 531๐7 2๐ก6 !ท 5เะเา๐๐1 ต ้องจ ัดทำเอกสารข ้อ เสนอโครงการเสนอต ่อผ ู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ (ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด) พิจารณา 
และเสนอต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำ 
แผนงานและแสดงความพร้อมการ ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ -  ๒.๔ ให้ครบถ้วน

๓. มาตรการ 5ลท๐แว๐X: 5ล167 2๐ก6 เก 5(ะเา๐๐!. สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ประเภทไป-กลับที่ มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

(๑) ด้านกายภาพ :
ล ักษณ ะอาคารและพ ื้นท ี่โดยรอบอาคารของโรงเร ียนหร ือสถาบ ันการศ ึกษา

ประกอบด้วย
(๑.๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(๑.๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน



โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพืนทีปฏิบัติงานทีปลอดสัย และมีพืนทีทีเปน
0 0 ^ 0  (โ66 2๐06

(๒) ด้านการมีส่วนร่วม เต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์ 
จะดำเน ินการในรูปแบบ 5ลท๐เ1ว๐X: 53(61:7 2๐06 เท 5๐(1๐๐1 ต ้องจัดให ม้ ีการประชุมหารือร่วมกันของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นขอบร่วมกันในการจัด 
พื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ รลท๐แว๐X: 53(6(7 2๐06 เก 5๐(|๐๐1 ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอ 
โครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(๓) ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ: โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการ 
ประเมินความพร้อมดังนี้

(๓.๑) โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน 75^+  และรายงานการติดตามการ

ประเมินผลผ่าน 1710[ะ(10\/เอ
๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (5๐(1๐๐1 15๐๒(1๐0) สำหรับ 

รองรับการดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ 
/นX เป็นบวก รวมถึงมี แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายใบพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดย 
หลีกเลี่ยงการเข้าไป สัมผัสในพ้ืนท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

๔) ต ้อ งจ ัดพ ื้น ท ี่ห ร ือ บ ร ิเวณ ให ้เป ็น จ ุดค ัดกรอ ง (5๐โ66ท1ท3 2๐06) ท่ี 
เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเลี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อที่เข้ามาใน โรงเรียน

๕) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจ 
ราซการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่าง 
ดำเนินการ

(๓.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร
๑) ครู และบุคลากร ต้องไต้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็น 

ต้นไป ส่วนนักเรียน และผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง 
สาธารณสุข โดยเฉพาะ สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ีสีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(พื้นที่สีแดงเข้ม)

๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ีสี 
แดง) และพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง /(IXใน'วันแรก'ของการ 
เปิดเรียนของ สถานศึกษา

๓ )นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันใน 
รูปแบบ 5๓ ลแ 6บชเว16 และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) 
และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

(๔). การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ
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(๔.๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ อ ก 5116 หรือ อก[เก6 หรือแบบ
ผสมผสาน (แVเวทํช)

(๔.๒) นักเรียน ดรู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ ร ล ! 2 ๐ก6 ต้องประเมิน 71าลI 
5ล\7'6 7เาลเ (757) อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตาราง ๑)

(๔.๓) ให้มีการสุ่มตรวจ /\7^  นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เพื่อเฝ็าระวังตาม เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตาราง ๑)

(๔.๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก 
(0[เ/1แ7-90 และ ๖ มาตรการเสริม (5557-0อ)

(๔.๔) นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก 71โก6 [เท6 
กิจกรรมประจำวัน และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆ แต่ละวัน อย่างสมํ่าเสมอ

(๔.๖) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่าง
เคร่งครัด

๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน 750-)- และรายงานการ 
ติดตามการ ประเมินผล ผ่าน /ฬ0 5 0 0 ^ 0  โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 5ทกล[[ รนเวช[6 หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม 
ข้ามกลุ่มกัน และ จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๔ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่าง 
ระหว่าง นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด

๓) จ ัดระบบการให ้บร ิการอาหารสำหรับน ักเร ียน ครู และบุคลากรใน 
สถานศึกษา ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเซ่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก 
แหล่งอาหาร การ ปรุงประกอบอาหาร หร ือการส ั่งซ ื้ออาหารตามระบบนำส ่งอาหาร (06[เห6เ7) ที่ถูก 
สุขลักษณะและต้อง มีระบบตรวจสอบทางโภซบาการก่อนนำมาบริโภค

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการป้องกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด 
คุณภาพนํ้า อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ

๔) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (ร๐ห๐๐[ เ5๐๒ป0ก) และแผนเผชิญ 
เหตุสำหรับ รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเซื้อโควิด-19 
หรือ ผลตรวจ /น7[ เปีนบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (56ล[ ^๐น!6) อย่าง 
เข้มข้น โดย หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน ท้ัง 
กรณีรถ รับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

๗) จัดให้มี 50เา0๐[ 9355 สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึง 
ประกอบด้วย ข้อมูล ผลการประเมิน 757 ผลตรวจ /\7^  ภายใน ๗-๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน ตาม 
มาตรการ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ี ลีแดง) 
และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)
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(๔.๗) กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม 
สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนท่ี สีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่าน 
การประเมิน า“หล! รปวเว (1 0 \/เอ [ว๒5 (75อ +) (วว\/เอ เา'6อ 56ณก3

ทั้งนี้โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการ
ตามรูปแบบ 5ลกปเว๐X: 53^6ป/ 2๐ก6 เก ร(ะเา๐๐I ต ้องจ ัดทำเอกสารข ้อ เสนอโครงการเสนอต ่อผ ู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ (ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด) พิจารณา 
และเสนอต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำ 
แผนงานและแสดงความพร้อมการ ดำเนินการตามข้อ ๑ -  ๔ ให้ครบถ้วน

๔. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
(๑) การระบายอากาศภายในอาคาร

* เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๔ นาทีควรมี 
หน้าต่างหรือ ซ่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร

* กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน 
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง หรือเป ิดประตูหน้าต ่างระบายอากาศช่วงพ ักเท ี่ยงหรือช่วงท ี่ไม ่ม ีการเร ียนการสอน 
กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสมํ่าเสมอ

(๒) การทำความสะอาด
* ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือนํ้ายาทำความสะอาด และล้างมือ

ด้วยสบู่และนํ้า
* ทำความสะอาดและฆ่าเขื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ํา ห้อง 

ส้วม ลูกบิด ประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตข้ไฟ ปมกดลิฟทํ จุดนํ้าดื่ม เบ็เนต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐'96 
นาน ๑ ๐  นาที และฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด้วยนํ้ายาฟอกขาวหรือ 
โซเดียมไฮโปคลอไรทํ ๐.๑'70 นาน ๔-๑๐ นาทีอย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง และอาจเพิ่มความถี่ตามความ เหมาะสม 
โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก หน้าที่ ๖  ฉบับวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔

(๓) คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
* ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม,มีสิ่งเจือปน
* ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่มและภาชนะบรรจุนํ้าดื่มทุกวัน (ไม่ใช้แก้วนํ้าดื่ม

ร่วมกันเด็ดขาด)
* ตรวจคุณภาพนํ้าเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยขุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖  เดือน 

(๔) การจัดการขยะ
* มีถังขยะแบบมีฝาปิด สำหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ประจำห้องเรียน อาคาร 

เรียน หรือบริเวณ โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓!3 (^6ปน๐6 
[^6น56 ^6๐7๐(ร)

* กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว นำใส่ใน 
ถุง ก่อนทิ้งให้ ราดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐'96 หรือนํ้ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก 
๑ ช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
เพื่อการสอบ การผักอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด  ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก



- ๗-

ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช ้อาคารสถานที่เพ ื่อการสอบ การปีกอบรม หรือ การทำ 
กิจกรรมโรงเรียน หรือ สถานศึกษา หรือผู้ฃออนุญาต ต้องจัดทำมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะพิจารณาร่วมกับผู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวช้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
(๑.๑) กำหนดจุดคัดกรองในข่องทางเช้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูกหรือ 

เหน่ือยหอบ หรือมี อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ข้ึนไป แจ้งงดให้เช้าร่วมกิจกรรม 
และแนะนำไปพบ แพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ที่มีอาการออกจากพื้นที่

(๑.๒) ผู้เช้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่เช้าร่วม กิจกรรม

(๑.๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ 
บริเวณต่าง  ๆ อย่าง เพียงพอ เซ่น บริเวณหน้าห้องประขุม ทางเช้าออก หน้าลิฟต์ จุดประซาสัมพันธ์ และพ้ืนท่ี 
ที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น

(๑.๔) จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เซ่น จัดอาหาร 
ว่างแบบกล่อง (ธ0* 561;) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารขุดเดี่ยว (0๐นโร6 เท61าน)

(๑.๔) กรณีที่มีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เช้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง ๑ ท่ีน่ัง ทำ 
ความสะอาดรถรับส่งทุก รอบหลังให้บริการ

(๑.๖) จัดที่น่ัง ให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง และทางเดิน อย่างน้อย ๑.๔ เมตร
(๑.๗) จัดให้มีกังขยะที่มีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง และการ

จัดการขยะที่ดี
(๑.๘) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศอย่าง 

เพียงพอ ทั้งในอาคาร และห้องส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสมํ่าเสมอ
(๑.๙) ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มักมีการสัมผัส 

หรือใช้งานร่วมกันบ่อย  ๆ ด้วยนํ้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐0/0 หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
๐.๔0/0 เข็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง ทำความสะอาดห้องส้วมทุก ๒ จ่ัวโมง และอาจ 
เพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเวลาที่มีผูใช้งานจำนวนมาก

(๑.๑๐) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เช ้าร่วมกิจกรรม เซ่น การใช้แอปพลิเคซับ 
หรือใช้มาตรการควบคุม การเช้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล

(๑.๑๑) มีการจัดการคุณภาพนํ้าอุบ่โภคบริโภคที่เหมาะสม
๑) จัดให้มีจุดบริการนํ้าดื่ม ๑ จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้บริโภค ๗๔ คน 
๒) ตรวจสอบคุณภาพนํ้าดี่มนํ้าใช้
๓) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดี่ม ภาซนะบรรจุนํ้าดื่ม และใช้แก้วนํ้า

ส่วนตัว
(๒) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม

(๒.๑) ควบคุมจำนวนผู้เช้าร่วมกิจกรรม ไมให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จำนวนคนต่อ 
พื้นที่จัดงาน ไม่น้อย กว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น



(๒.๒) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอสำหรับ 
ผู้เข้าร่วมกิกรรม เพื่อ ลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การลแกน 0 ^  
0 x ๒  ในการลงทะเบียนหรือ ตอบแบบสอบถาม

(๒.๓) ประซาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการบีองกันการแพร่ระบาดให้แก'
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ

(๓) แนวทางปฎิพัติสำหรับผู้เช้าร่วมกิจกรรม
(๓.๑) สังเกตอาการตนเองสมํ่าเสมอ หากมีใช้ ไอ จาม มีนํ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ 

งดการเช้าร่วมกิจกรรม และพบแพทย์ทันที
(๓.๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ 

- ๒ เมตร งดการ รวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง
(๓.๓) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ปอย  ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือ 

หลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วม หรือส่ิงของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบนํ้าทันที
(๓.๔) ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบซองสถานที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบ ัต ิตามมาตรการ 

สุขอนามัยส่วนบุคคล อย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (01\/แ-โโ-โ?0  และ ๖ มาตรการเสริม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี ^ 0  กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ตาราง ๑ มาตรการในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จำแนกตามเขตพ ื้นท ี่การแพร่ระบาด

ลำดับ เขตพ ื้นท ี่การแพร่ระบาด มาตรการ /ง■ เบ้ การเข ้าถ ึงว ัคซ ีน ประเม ินความเส ี่ยง (7 5 7 )

1
พื้นที่เฝึาระวัง 
(พื้นทีส่ ิเขียว)

1. เข้ม 6 มาตรการหลัก* (01บ1พ7 -8 0  6 มาตรการเสริม** (55ริอ7 -0 0 )
2. 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานสืกษๆ*** -

ครู บุคลากร 
^85 0ตั0 1 วันต่อสัปดาห์

2
พื้นที่เฝ็าระวังสูง 
(พื้นท่ีสิเหลือง) มาตรการข้อ 1 ถึง 2 1 คร ั ้ ง / 2 สัปดาห์ ครู บุคลากร 

&850ตั0 1 วันต่อสัปดาห์

3
พื้นที่ควบคุม 
(พ้ืนท่ีสิส้ม) มาตรการข ้อ 1 ถึง 2

^ เ แ  
1 คร ั ้ ง / 2 สัปดาห์ ครู บุคลากร 

^ 8 5 07อ
2 วันต่อสัปดาห์

4
พ ื้นท ี่ควบค ุมส ูงส ุด  

(พ ื้นท ี่ส ิแดง)

ม าตรการข ้อ  1 ถึง 2 และ
3. สถาน ป ระกอบ ก ิจการ ก ิจกรรม รอบร ั้วสถาน ส ิกษ าใน ระยะ 10 เมตร 
ต ้องผ ่าน การป ระเม ิน  7 5 0  (ะ0\(10 (766  5 6 ณ ก 3
4. ร 0 เา 0 0 เ ก355 สำห ร ับ เด ็กน ัก เร ียน  ครู และบ ุคลากร
5. จ ัดกล ุ่มน ัก เร ียน ต ่อห ้องเร ียน ขน าดป กต ิ ไม ่ควรม ีน ักเร ียนเก ิน  2 5  คน

1-2 ครั้ง /  ส ัปดาห ์

ครู บ ุค ลากร  
85-1000/0

รวมถึงนักเรียนตาม 
มาตรการของ 

กระทรวงสาธารณสุข

3  ว ันต ่อส ัปดาห ์

5 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(พื้นที่สิแดงเข้ม) มาตรการข้อ 1 ถึง 5 2 คร้ัง /  สัปดาห์

ครู บุคลากร 
85-1000/0

รวมถึงนักเรียนตาม 
มาตรการของ 

กระทรวงสาธารณสุข

ทุกวัน

หมายเหตุ

6 มาตรการหลัก* (อ/ฬแ7 -8 0
1. 015๒1-1๓5 เวม้ระยะหา่ง
2. เห35เ ผธ3ท่ก3 สวมหน้ากาก
3. เ-เ3กก่ ผ35เา1ก3 ล้างมือ
4. ไ’65เ|ก5 คัดกรองวัดไข้
5. โ!6๘น0ก5 ลดการแออัด
6. (ะ๒ลเาเทฐ ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม** (55^7-0(2)
1. 56เ(-03โ6 ดูแลตนเอง
2. 5|ว00ท ใข้ซ้อนกลางส่วนตัว
3. ธลแก3 กินอาหารปรุงสุกใหม่
4. 71-30  ̂ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
5. 0ก่6(ะเ; สำรวจตรวจสอบ
6. (วน3โ3กปก6 กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานสิกษๆ***
1. สถานคักษาประเมินความพร้อมเปีดเรียนผ่าน 750+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน เหวธ0วห10
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ รกาลแ ธนชชเ6
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชบาการ
4. จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายใบอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพ 
น้ําอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
5. จัดให้มื 5(วชอเวเ. |50เ.3แ๐ก แผนเผชิญเหตุ และมิการชักซ้อมอย่างเคร่งครัด /
6. ควบคุมดูแลการเดินหางจากบ้านไปโรงเรียน (ร6ลเ โ!อบเ6) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสาร ร ุ 
สาธารณะ (สำหรับโรงเรียบไป-กลับ)
7. จัดให้มิ รเะก่ออเ ?355 สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใบสถานคักษา


