
 
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ฉบับที ่3/2565 
 เรื่อง  มาตรการรองรับการเปดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565   

*************************************** 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศเรื่อง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน        
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ไดกําหนดใหสถานศึกษา ทุกระดับชั้นสามารถใชอาคาร
สถานที่เพื่อใชจัดการเรียนการสอนตามปกติได โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 7 มาตรการเขมสําหรับ
สถานศึกษา และสรางภูมิคุมกันดวย 3T1V ( TSC Plus, TST, Tk, Vaccine) ใหสอดคลองกับนโยบาย และ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

สวนที่ 1 มาตรการรองรับการเปดภาคเรียน  
1.1 มาตรการการเตรียมความพรอม   

1) ประเมินความพรอม TSC Plus   
2) เครงครัดมาตรการ 6-6-7 

- 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
- 6 มาตรการเสิรม (SSET-CQ) 
- 7 มาตรการเขมสําหรับสถานศึกษา 

   

1.2  6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เพื่อใหบุคลากร นักเรียน และผูที่เขามาในบริเวณโรงเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1) Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา 1 เมตร 
 2) Mask wearing สวมหนากากตลอดเวลาเมื่ออยูในบริเวณโรงเรียน 
 3) Hand washing ลางมือดวยสบู หรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอตามจุดตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดไว 
 4) Testing คัดกรองวัดไขกอนเขาบริเวณ Safe Zone ของโรงเรียน 
 5) Reducing ลดการแออัดในการทํากิจกรรมรวมกันทุกประเภท 
 6) Cleaning ทําความสะอาด พื้นที่ วัสดุ อุปกรณที่ใชรวมกัน 
 

1.3   6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)  ดังนี้ 
 1) Self-care ดูแลตนเอง นักเรียนและบุคลากรตรวจ Antigen test kit (ATK) ทุกสัปดาห 
 2) Spoon ใชชอนกลางสวนตัว หรือชอนจัดเตรียมมาสวนตัว 
 3) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม 
 4) Track ลงทะเบียนเขาออกโรงเรียน ผานแอปพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) 
 5) Check สํารวจตรวจสอบนักเรียน ครู บุคลากรทุกคนที่เขาในบริเวณโรงเรียน ผานการสแกนอุณหภูมิ 
และแสดงผลการตรวจ ATK กอนเขา Safe Zone  
 6) Quarantine กักกันตนเอง เมื่ออยูในกลุมเสี่ยง หรือเมื่อมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส  
 



1.4   7 มาตรการเขม ดังนี้ 
 1) โรงเรียนประเมินความพรอมกอนเปดเรียนผานระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) + Covid 
free setting ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และแจงรายงานการติดตามการประเมินผลผาน 
MOECOVID   
 2) เมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียน โรงเรียนจะจัดกิจกรรม ในรูปแบบ Small Bubble จัดกิจกรรมใน
รูปแบบกลุมยอย เวนระยะหางระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมขามหองและชั้นเรียน ทําความสะอาด
พื้นที่หลังจบกิจกรรม 
 3) จัดระบบการใหบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
 4) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทํา
ความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
 5) จัดใหม ีSchool Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซอมอยางเครงครัด 
 6) ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกโรงเรียน (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-สง นักเรียน รถสวน
บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
 7) จัดใหม ีSchool Pass สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 
สวนที่ 2  การใชอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน    
 2.1. ดานกายภาพ   
 1) จัดพื้นที่/ อาคารสนับสนุน เพื่อใหบริการผูปกครองและบุคคลภายนอก แยกออกจากพื้นที่สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดพื้นที่ใตอาคารสระวายน้ําเทิดเทพรัตน’36 เปนจุด Service Center สําหรับการ
ติดตอสอบถามทุกเรื่องของโรงเรียน 

2) จัดพื้นที่/ อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนใหอยูในพื้นที่ Safe Zone ของโรงเรียน มีรั้วรอบ อนุญาต
ใหเขาในพ้ืนที่ไดเฉพาะนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเทานั้น จัดเปนพื้นที่ Covid free Zone 
 
2.2 ดานการประเมินความพรอมสูการปฏิบัต ิ
  2.2.1) โรงเรียน 
 1)  โรงเรียนดําเนินการประเมินความพรอมผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน 
MOECOVID 
 2) จัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราว ที่หองกักตัวอาคาร
มารติน รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุสําหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องตน กรณีที่นักเรียน ครู หรือบุคลากรในโรงเรียน
มีการติดเชื้อ Covid-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด โดยไดรับความ
รวมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม เพื่อใหคําแนะนํา และดูแลอยางใกลชิด 
 3) กําหนดจุดรับ – สงนักเรียน หนาจุดคัดกรอง จุดรอรับนักเรียนทีอ่าคารโกลเดน จูบิลี่ หนาจุดคัดกรอง
ที่ 2 และจุดจอดรถโรงเรียน สงนักเรียนใตอาคารโกลเดน จูบิลี่ และรับนักเรียนขึ้นรถโรงเรียนบริเวณถนนดานใน 
safe Zone ระหวางอาคารราฟาแอล และอาคารรัตนบรรณาคาร 
 



4) จัดพื้นที่ จุดคัดกรอง สําหรับนักเรียนและบุคลากร (Screening Zone) บริเวณประตูทางเขาโรงเรียน 
4 จุด เปนจุดคัดกรอง (Screening Zone) ซึ่งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ดานในเฉพาะนักเรียน และบุคลากรของ
โรงเรียน สําหรับผูปกครองหรือบุคคลภายนอกที่จะติดตอหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองติดตอที่ 
Service Center ใตอาคารสระวายน้ําเทิดเทพรัตน’36 (หนาจุดคัดกรองที่ 2) เทานั้น โดยกําหนดเวลา    
เปด-ปด ดังนี้ 

จุดที่ 1   ทางเขาประตู 2 บริเวณหลังรูปปนแมพระ     
   เปดเวลา 06.00-17.00 น.  
จุดที่ 2   ทางข้ึนอุโมงคลานจอดรถใตดิน ทางเขาอาคารสระวายน้ําเทิดเทพรัตน    

  เปดเวลา 06.00-17.00 น. 
  จุดที่ 3   Walk way หลังอัฒจรรย ขางสนามหญาเทียม 

    เปดชวงเชาเวลา 07.00-09.00 น. และชวงเย็น เวลา 15.00-17.00 น. 
จุดที่ 4   ทางเขา-ออกประตู 4 (โรงเรียนกสินธร) 
            เปดชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.00-17.00 น. 

 5) การคัดแยกนักเรียน หรือบุคลากรของโรงเรียน กรณสีุมตรวจ ATK มผีลเปนบวก    
  5.1) แยกกักตัวที่หองพยาบาล ที่อาคารมารตนิ เพื่อตรวจซ้ําและประเมินความเสี่ยง  

5.2) นักเรียนที่มีผลการตรวจ ATK เปนบวก ครูประจําชั้นประสานแจงผูปกครองเพื่อ 
      รับนักเรียนไปพบแพทย  
5.3) บุคลากรที่มีผลการตรวจ ATK เปนบวก แจงงานบุคคลทราบ และดําเนินการตาม 
      ขั้นตอนการรักษา  

 6) บุคคลภายนอก/ทั่วไป ที่เขามาติดตอภายใน Safe Zone กรณีพิเศษ รับบัตร Visitor ที่ Service  
              Center และตองแสดงผลการตรวจ ATK ทีห่นาจุดคัดกรองที่ 2    
 7)  จัดทําระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพรอม ทั้งชวงกอนและระหวางดําเนินการ 
 8)  กําหนดวันเรียนและรูปแบบการเรียน 

8.1)  วันเปดเรียน    
ระดับประถมศึกษา   เปดเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 

  ระดับมัธยมศึกษา     เปดเรียนวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 
8.2)  รูปแบบการเรียน On-Site ทุกระดับชั้น 

     2.2.2) นักเรียน ครู และบุคลากร 
  1) ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ไดรับวัคซีนตามเกณฑ           
  2) กําหนดใหนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีการทํากิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble 
และหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมขามกลุม 
  3) หากนักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเขาขายติดเชื้อโควิด หรือสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง โรงเรียนจะ
ดําเนินการคัดกรองหาเชื้อดวยวิธีการที่เหมาะสม พรอมรายงานผลการตรวจกับสาธารณสุขเขตบางแคทันที และ
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  
 



2.3 การดําเนินการของโรงเรียนระหวางภาคเรียน  กําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
      1)  การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
      2)  นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยูในพื้นที่ของโรงเรียนตองประเมิน Thai Save Thai (TST) อยางตอเนื่อง   
ตามเกณฑจําแนกตามเขตพื้นที่การระบาด  
      3) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเขมขน ไดแก 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 
มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
      4) ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเขมสําหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อยางเครงครัด ดังนี้ 
   4.1) โรงเรียนประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล ผาน   
MOECOVID โดยปฏิบัติเขมขนและตอเนื่อง 
   4.2) ทํากิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมขามกลุมกัน และจัด
นักเรียนในหองเรียน (8 * 8 เมตร) หรือจัดเวนระยะหางระหวางนักเรียนในหองเรียนไมต่ํากวา 1 เมตร  
   4.3) จัดระบบใหบริการอาหารสําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ  ดังนี้  

   1)  จัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เปนอาหารกลองสงให
นักเรียนรับประทานที่หองเรียน ระดับอ่ืน ๆ โดยใหนั่งรับประทานตามจุดที่กําหนด 
   2)  จัดทําสัญลักษณ การเวนระยะหาง Physical distancing ตามที่นั่ง จุดเขาแถวซื้ออาหาร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ที่นั่งรับประทานที่โรงอาหาร  
   3)  ครูเวร ดูแลใหนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการเวนระยะหางโดยเครงครัด 
   4)  หลังนักเรียนรับประทานอาหาร เช็ดฆาเชื้อบนโตะอาหารและทําความสะอาดพื้นหลัง
นักเรียนเขาใชบริการ 

 4.4) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการปองกันโรคโควิด-
19 ในโรงเรียนไดแก  
   1) การระบายอากาศภายในอาคาร  
          1.1) เปดประตู หนาตางระบายอากาศกอนและหลังการใชงาน อยางนอย 15 นาที ให 
       อากาศภายนอกถายเทเขาสูภายใน 

         1.2) เปดประตู หนาตางระบายอากาศชวงพักเท่ียงหรือชวงที่ไมมีการเรียนการสอน              
                          โดยกําหนดเวลาปด - เปดเครื่องปรับอากาศ ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

   2) การทําความสะอาด      
               2.1) ทําความสะอาดวัสดุ สิ่งของดวยผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาด และ 
        ลางมือดวยสบูและน้ํา 

          2.2) ทําความสะอาดและฆาเชื้อบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณสัมผัสรวม เชน หองน้ํา หอง 
       สวมลูกปดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตชไฟ ปุมกดลิฟท จุดน้ําดื่ม ฯลฯ  
                          ดวยแอลกอฮอลล และฆาเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุพื้นแข็ง เชน กระเบื้อง เซรามิก  
                          สแตนเลส อยางนอยวันละ 1 ครั้งและเพ่ิมความถ่ีตามความเหมาะสมโดยเฉพาะ 
       เวลาที่มีผูใชงานจํานวนมาก 
 



3) คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
    3.1) เปลี่ยนไสกรอง เครื่องกรองน้ํา ตามเวลาที่กําหนด 
    3.2) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ําดื่ม  
    3.3) ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ือหาเชื้อแบคทีเรีย 

4) การกําจัดขยะ 
    4.1) จัดหาถังขยะมีฝาปด สําหรับรองรับสิ่งของที่ไมใชแลว ประจําหองเรียน อาคาร   
          เรียนหรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก ลดปริมาณขยะ  
          ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 
     4.2) ขยะที่เกิดจากผูสัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหนากากอนามัยที่ใชแลว นําใสถังขยะ         
     สําหรับของติดเชื้อ (ถังสีแดง) โดยแยกจากขยะท่ัวไป เพื่อนําไปกําจัดใหถูกตองตาม   
     วิธีการ    

สวนที่ 3 มาตรการ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน 
3.1 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เปนผูสัมผัสเสี่ยงต่ํา ตามเกณฑของกรมอนามัย 
 1)  เปดเรียน On-Site ตามปกตแิละปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention 

2)  ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะหางนักเรียนในหองเรียนไมนอยกวา 1 เมตร 
  
3.2 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย 
 1) กรณีเปนผูไมรับวัคซีนโควิด 19  
  -  ใหกักตัว (Self Quantine) เปนเวลา 5 วัน และติดตามเฝาระวังอีก 5 วัน 
  -  ตรวจคัดกรองหาเชื้อดวย ATK ถาหากมีอาการใหตรวจทันที หากไมมีอาการ ใหตรวจ 
     ครั้งที่ 1 วันที่ 5 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดทาย วันที่ 10 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ 
 2) กรณีเปนผูไดรับวัคซีนครบโดส  
  - หากไมมีอาการ ใหมาเรียนตามปกติ   
  - ตรวจคัดกรองหาเชื้อดวย ATK ถาหากมีอาการใหตรวจทันที หากไมมีอาการ ใหตรวจครั้งที่ 1  
    วันที่ 5 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดทาย วันที่ 10 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ 
      
3.3 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เปนผูติดเชื้อ 
  แยกกักตัวที่บาน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานบริการสาธารณสุข 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  2565 

 

(ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน) 
ผูอํานวยการโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี 

 


