
 
 
March 3, 2020 
 
COVID-19 Update 
 
Dear Community Members, 
  
The Thai-Chinese International Schools (TCIS) received direction from the Thai Ministry 
of Education (MOE) to suspend all activities not part of our regular internal events.. This 
includes sporting events, field trips, community service events, SAT and any other activity 
that is outside the school and or involves outside groups or individuals.  Effective 
immediately, the TCIS shall suspend all activities and events.  The suspension of activities 
and events shall remain in effect until further notice is given. The directives also include 
new regulations about travel. Please see the Ministry letters below in Thai and a 
translation in English.  We have taken a few key excerpts from the letter and provided all 
three languages. 
2020年3月3日 
親愛的泰國中華國際學校成員們: 
泰國中華國際學校接獲泰國教育部的指示，學校須立即停止所有非校內的活動。這些活動

包含體育活動、校外教學、社區服務、SAT以及其他在校外進行或邀請校外人士或團體來
校等活動。泰國中華國際學校暫停上述這些活動的命令立即生效。直到我們接到泰國教育

部新的命令為止。這項指示還包含有關國外旅遊的部分，我們從中摘錄了部份重要的訊息

，並以三種語言呈現如下: 
 
 
วันท่ี 3 มีนาคม 2563 
 
อัพเดทขอ้มูล โควดิ-19 
 
เรียน ทุกทา่น 
  
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน(TCIS) ไดรั้บหนังสอืแจง้จากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน โดย
แจง้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงหมายรวมถึง กิจกรรม
ทางการกีฬา ทัศนศกึษา งานจิตอาสาท่ีตอ้งเดินทาง การสอบSAT และกิจกรรมตา่งๆท่ีตอ้งเดินทางออกนอกสถาน
ศกึษา หรือ การเชิญบุคคลภายนอก โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจะชะลอการจัดกิจกรรมตา่งๆ โดยมีผลทันทีและจะ



มีการชะลอการจัดกิจกรรมตา่งๆจนกวา่จะมีการแจง้ให้ทราบอีกครัง้ กรุณาศกึษาขอ้มูลตามมาตรการท่ีแจง้โดย
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนดังกลา่วซ่ึงเก่ียวกับการเดินทาง ท่ีแนบมาดว้ยน้ีแลว้ ทาง
โรงเรียนไดแ้นบบางสว่นของมาตรการและแปลเป็นภาษาอังกฤษ จีน และ ไทย 
 
  
 
 

 
(Taken from OPEC letter dated March 2nd) 
(ท่ีมาของขอ้มูล : สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน , ประกาศ ณ. วันท่ี 2 มีนาคม 2563) 

๔. ครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีเดินทางไปตา่งประเทศ หรือแวะ     
ผา่น หรือกลับจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือกลับมาถึงประเทศไทย ให้ผูนั้น้   
มีหน้าท่ี  

๔.๑ เขา้พบแพทย์ เพ่ือเขา้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
(COVID-19) ท่ีโรงพยาบาล และพักเพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน (โดยไมถื่อเป็นวันลา) และ ให้รายงานตัว       
ตอ่ผูบั้งคับบัญชาทราบผา่นทางอีเมล์ แอปพลิเคชันไลน์ หรือชอ่งทางสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ ตามท่ี ไดต้กลงกันไว้     
ทุกวันจนกวา่สถานการณ์จะคล่ีคลาย  

สาํหรับนักเรียนให้รายงานตัวผา่นทางอีเมลห์รือแอปพลิเคชันไลน์ตอ่ครูท่ีปรึกษา และ ให้ครูท่ี  
ปรึกษารวบรวมขอ้มูลรายงานตอ่ผูบ้ริหารโรงเรียน และให้หยุดเรียนตามระยะเวลาในวรรค ๑ โดยตอ้งจัด ให้มี    
การเรียนการสอนเพิม่เติมดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือทดแทนชว่งท่ีขาดเรียน  

๔.๒ ในระหวา่ง ๑๔ วัน ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หาก      
มีอาการไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน่ ไอ เจบ็คอ มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ หายใจ ลาํบาก หรือ         
สัมผัสผูป่้วยตอ้งสงสัย ให้ไปรับคาํปรึกษาจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญในสถานพยาบาล  

 
(Taken from OPEC letter dated March 2nd) 
 
4. Teachers, educational personnel, students including close person who traveled to or                       
transited in or returned from the risk countries as per the announcement of Ministry of                             
Public Health shall perform as follows: 
 

4.1 See a doctor at the hospital for screening and monitoring the                       
Coronavirus 2019 (COVID-19) and quarantine themselves for 14 days (not considered as                       
leave) and present themselves to their commander every day via e-mail, Line or other                           
online communication method as mutually agreed until the situation will be better. 
 
For the students, the students shall present themselves to their school counselor via                         
e-mail or line. The school counselors shall gather data and report to the school                           
administrators. The students shall take a break from school for a period as specified in                             



paragraph 1. The school shall provide the appropriate additional teaching and learning to                         
replace the absences. 
 

4.2 During 14 days period, the person shall check and care themselves by                         
wearing a surgical mask. If there have a symptom of fever or respiratory system such as                               
cough, sore throat, runny nose, wheezing, difficulty breathing, or touching suspected                     
patients, then shall consult with a medical professional at the hospital. 
 
(以下是摘取3月2日來自OPEC的命令) 
第4條 依據泰國公共衛生部的指示，前往或過境2019新型冠狀肺炎高感染國家的教師、
教育工作者、學生及其親密接觸者，必須遵守以下規定。 

4.1 立即前往醫院讓醫師篩檢是否感染2019新型冠狀肺炎並居家自主管理
14天(不視為休假)。且每天須透過電郵或line等線上溝通的平台跟自己所屬的主管報告，
直到狀況好轉為止。 
至於學生，學生須透過電郵、Line等線上溝通的平台跟輔導人員報告自己的狀況，輔導人
員須彙集數據跟學校的行政人員報告。學生應按照規定的時間放學，對於缺席的學生，學

校必須提供額外的教學活動給學生。 
4.2 在14天自主管理的期間，必須戴上口罩做好居家護理的工作。如果有出

現發燒或呼吸系統的症狀，例如咳嗽，喉嚨痛，流鼻水，氣喘，呼吸困難或接觸可疑的患

者，應立即到醫院求助醫師的診治。 
 
   



ท่ี  ศธ  ๐๒๑๑ .๖ / m๓๕๘  
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
สาํนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  

กทม . Gomoo  

ๆ  มีนาคม  ๒๕๖๓  เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19) เรียน  ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 
อา้งถึง  หนังสอืสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน  ดว่นท่ีสุด  ท่ี  ศธ  ๐๒๑๑ .๖ /๒๕๔๗  

ลงวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓  สิง่ท่ีสง่มาดว้ย  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง  มาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  

ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19) ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ ์ พ .ศ . ๒๕๖๓  จาํนวน  ๑ 
ฉบับ  

ตามหนังสอืท่ีอา้งถึง  สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน  ไดแ้จง้มาตรการ  ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19) ความละเอียดแจง้แลว้  นัน้  

บัดน้ีกระทรวงศกึษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง มาตรการควบคุมและ ป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๖า          
ซ่ึง ขอ้ ๑๑ กาํหนดให้สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนดาํเนินการตามมาตรการทางการบริหาร ให้    
แกค่รู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนในความรับผิดชอบ ฉะนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกลา่ว สาํ     
นักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน จึงกาํหนดมาตรการเพ่ือการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19) เพิม่เติม  ดังตอ่ไปน้ี  

๑ . ให้โรงเรียนเอกชนทุกแหง่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามหนังสอืท่ีอา้งถึงอยา่งเคร่งครัด ยกเวน้ขอ้ ๓ รายช่ือประเทศและเขต การ       
ปกครองท่ีมีความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  

๒ . ให้โรงเรียนเอกชนทุกแหง่ชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตให้ครู บุคลากร และนักเรียน เดินทางไป    
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศกึษาดูงาน เรียนเพิม่เติม และปฏิบัติการวจัิยระหวา่งประเทศ ตลอดทัง้ การปฏิบัติ       
ภารกิจสว่นตัวในประเทศหรือเขตการปกครองท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  

๓ . กรณีไดรั้บอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองท่ีมีความเสี่ยง กอ่น  
หนังสอืฉบับน้ี ให้งดหรือเล่ือนการเดินทางออกไปจนกวา่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศยกเลิกประเทศ หรือเขต  
การปกครองท่ีมีความเสี่ยง กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นอยา่งยิง่ไมอ่าจหลีกเล่ียงการเดินทางไปประเทศหรือเขต การ  
ปกครองดังกลา่วได ้ ให้แจง้ขออนุญาตเลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนเป็นการเฉพาะราย  

/๔ . ครู  บุคลากรทางการศกึษา ...  
- โๆ  -  



๔. ครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีเดินทางไปตา่งประเทศ หรือแวะ     
ผา่น หรือกลับจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือกลับมาถึงประเทศไทย ให้ผูนั้น้   
มีหน้าท่ี  

๔.๑ เขา้พบแพทย์ เพ่ือเขา้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
(COVID-19) ท่ีโรงพยาบาล และพักเพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน (โดยไมถื่อเป็นวันลา) และ ให้รายงานตัว       
ตอ่ผูบั้งคับบัญชาทราบผา่นทางอีเมล์ แอปพลิเคชันไลน์ หรือชอ่งทางสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ ตามท่ี ไดต้กลงกันไว้     
ทุกวันจนกวา่สถานการณ์จะคล่ีคลาย  

สาํหรับนักเรียนให้รายงานตัวผา่นทางอีเมลห์รือแอปพลิเคชันไลน์ตอ่ครูท่ีปรึกษา และ ให้ครูท่ี  
ปรึกษารวบรวมขอ้มูลรายงานตอ่ผูบ้ริหารโรงเรียน และให้หยุดเรียนตามระยะเวลาในวรรค ๑ โดยตอ้งจัด ให้มี    
การเรียนการสอนเพิม่เติมดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือทดแทนชว่งท่ีขาดเรียน  

๔.๒ ในระหวา่ง ๑๔ วัน ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หาก      
มีอาการไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน่ ไอ เจบ็คอ มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ หายใจ ลาํบาก หรือ         
สัมผัสผูป่้วยตอ้งสงสัย ให้ไปรับคาํปรึกษาจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญในสถานพยาบาล  

๕. หากมีบุคคลจากประเทศหรือเขตการปกครองท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวง  
สาธารณสุข เขา้มาในโรงเรียน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด (สามารถ    
สบืคน้ขอ้มูลไดท่ี้ www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php)  

5. ให้ชะลอการเชิญบุคค ล จากตา่งประเทศมาร่วมประชุม สัมมนา หรือการดาํเนินการใด ๆ ออกไป     
จนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔๙ (COVID-19) จะคล่ีคลาย กรณีท่ีมี     
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ ให้เสนอเหตุจาํเป็นตอ่ผูอ้นุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนเป็นผูพิ้จารณา และ กาํ   
หนดมาตรการป้องกันการติดเช้ือท่ีเหมาะสมดว้ย  
๗. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแหง่ทาํความสะอาดพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง และสง่เสริม การเผยแพร่ความรู้

ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก ่ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียน 
หากพบ ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนในโรงเรียนป่วย ให้สัง่ปิดโรงเรียนดว้ยเหตุพิเศษตาม อาํนาจและ

หน้าท่ีทันที และรายงานให้สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนทราบโดยดว่นท่ีสุด  
4. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแหง่จัดให้มีแอลกอฮอลเ์จลไวใ้นจุดให้บริการสาํหรับครู บุคลากร ทางการ

ศกึษา นักเรียน และผูม้าติดตอ่ ให้เพียงพอ  
๔. ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแหง่ท่ีสอบปลายภาคเสร็จสิน้แลว้ ประกาศปิดภาคเรียน และ ไม่

ควรดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอ่ไป สาํหรับกรณีท่ีตอ้งรับผลการเรียนขอให้ติดตอ่เป็นรายกรณี หรือใชส้ื่อเทคโนโลยี  

ในการประสานงาน  

/๑ ๐. กรณีท่ีโรงเรียนเพิกเฉย...  
-  



Tา  
-  

๑๐ . กรณีท่ีโรงเรียนเพิกเฉย ปลอ่ยปละละเลย ปกปิดขอ้มูล ไมด่าํเนินการตามมาตรการท่ีทาง ราช     
การกาํหนด ถือเป็นความรับผิดชอบของผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือผูบ้ริหารโรงเรียน อีกทัง้     
กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศวา่โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดตอ่อันตราย ผู้    
ปกปิด  ขอ้มูลประวัติท่ีจาํเป็นในการสอบสวนโรคดังกลา่วอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอ่ไป  

ขอแสดงความนับถือ  

(นายอรรถพล  ตรึกตรอง ) เลขาธิการคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน  

กลุม่งานโรงเรียนสามัญศกึษา  โทร
. ๐  ๒๒๘๒  ๖๘๓๓  

โทรสาร  ๐  ๒๒๘๒  ๘๖๕๑  

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีแพร่ระบาด อยา่ง    
รวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผูติ้ดเช้ือมากข้ึน ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดตอ่แหง่ชาติ ประกาศ   
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) เป็นโรคติดตอ่อันตราย ลาํดับท่ี ๑๔ ตามพระราชบัญญัติ โรค       
ติดตอ่  พ .ศ . ๒๕๕๔  กระทรวงศกึษาธิการ  จึงกาํหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน  ดังน้ี  

๑ . ให้ชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศกึษาดูงาน และปฏิบัติ การ      
วจัิยระหวา่งประเทศ การไปปฏิบัติภารกิจสว่นตัวในประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  
ของขา้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานในกาํกับ    



และนักเรียน  นักศกึษา  ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ  
๒ . กรณีท่ีไดรั้บอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศขอ ง กระทรวง  

สาธารณสุข กอ่นประกาศฯ ฉบับน้ี ให้ขา้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา บุคลากร ของกระทรวง      
ศกึษาธิการ และหน่วยงานในกาํกับ และนักเรียน นักศกึษา ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ทุกระดับ งด       
หรือ  เล่ือนการเดินทางออกไป  จนกวา่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศยกเลิกประเทศท่ีมีความเสี่ยง  

กรณีมีเหตุจาํเป็นอยา่งยิง่ ไมอ่าจหลีกเล่ียงการเดินทางไปตา่งประเทศ ให้ขา้ราชการ ขา้ราชการครู    
และบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานในกาํกับ และนักเรียน นักศกึษา ใน     
สถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับแจง้เหตุจาํเป็นตอ่ผูมี้อาํนาจอนุมัติหรืออนุญาตเพ่ือพิจารณา  

การเดินทางไปตา่งประเทศ  หรือแวะผา่นประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  ขณะท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลใชบั้งคับ  ถือเป็นความผิดวนัิยร้ายแรง  

๓ . กรณีนักเรียน นักศกึษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ ทุกประเภท มีเหตุจาํเป็น ตอ้งเดินทาง     
ไปประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ดว้ยภารกิจสว่นตัว กระทรวงศกึษาธิการ ขอความ   
ร่วมมือให้ชะลอการเดินทางออกไปกอ่น  

หากกรณีมีเหตุจาํเป็นอยา่งยิง่ ไมอ่าจหลีกเล่ียงการเดินทางไปประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศ ของ  
กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศกึษาในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ ทุก   
ประเภท ตามวรรค ๑ ให้ความร่วมมือแจง้เหตุจาํเป็นตอ่ผูมี้อาํนาจอนุญาต และเม่ือเดินทางกลับให้ปฏิบัติตน ตาม     
ขอ้ ๔ ทัง้น้ี ให้ผูบ้ริหารสถานศกึษารายงานถึงกรณีท่ีนักเรียน นักศกึษาในสังกัดเดินทางในประเทศ ท่ีมีความเสี่ยง     
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ กาํกับติดตามและรายงานผลการดาํเนินการตามขอ้ ๔ อยา่งใกลชิ้ด และ     
ให้รายงานกับผูบ้ริหารตน้สังกัดทราบ  

๔ . ผูท่ี้เดินทางไปตา่งประเทศ  หรือแวะผา่น  หรือกลับจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงตามประกาศ  ของ
กระทรวงสาธารณสุข  เม่ือกลับมาถึงประเทศไทยให้ผูนั้น้มีหน้าท่ี  

/๔ .๑  เขา้พบแพทย ์ 
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ท่ี  42  
๔ .๑ เขา้พบแพทย์ เพ่ือเขา้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    

(COVID-19) ท่ีโรงพยาบาล และพักเพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๕ วัน (โดยไมถื่อเป็นวันลา ) และให้รายงานตัว      
ตอ่ ผูบั้งคับบัญชาทราบผา่นทางอีเมล์ แอปพลิเคชันไลน์ หรือชอ่งทางสื่อสารออนไลน์อ่ืนๆ ตามท่ีไดต้กลงกันไวทุ้ก    
วัน จนกวา่สถานการณ์จะคล่ีคลาย โดยผูบั้งคับบัญชาอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีบา้น หรือท่ีพัก และรายงาน การ     



ปฏิบัติงานตอ่ผูบั้งคับบัญชาดว้ยรูปแบบตามท่ีเหน็สมควร หรือ ท่ีไดท้าํการตกลงกันไว้ ในระหวา่งท่ีพัก เพ่ือเฝ้าดู    
อาการไดต้ามแตก่รณี  

สาํหรับนักเรียน นักศกึษา ให้รายงานตัวผา่นทางอีเมลห์รือแอปพลิเคชันไลน์ตอ่ครูท่ีปรึกษา และครูท่ี   
ปรึกษารวบรวมขอ้มูลรายงานตอ่ผูบ้ริหารสถานศกึษา และให้หยุดเรียนตามระยะเวลาในวรรค ๑ โดยตอ้งจัดให้มี   
การเรียนการสอนเพิม่เติมดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพ่ือทดแทนชว่งท่ีขาดเรียน  

๔ .๒ ในระหวา่ง ๑๔ วัน ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการ      
ไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน่ ไอ เจบ็คอ มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ หายใจลาํบาก หรือสัมผัสผู้        
ป่วยตอ้งสงสัย  ให้ไปรับคาํปรึกษาจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญในสถานพยาบาล  

๕ . หากมีบุคคลจากประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเสี่ยงฯ มาติดตอ่ราชการในหน่วยงาน สถานศกึษา ให้    
หน่วยงาน สถานศกึษา ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด (สามารถสบืคน้ขอ้มูลไดท่ี้    
www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php)  

ให้ชะลอการเชิญบุคคลจากตา่งประเทศมาร่วมการประชุม  การสัมมนา  หรือการดาํเนินการใดๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งออกไป
จนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคล่ีคลาย  กรณีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ให้เสนอ  เหตุจาํเป็นตอ่หัวหน้า

หน่วยงานหรือผูบั้งคับบัญชาพิจารณา  และกาํหนดมาตรการป้องกันการติดเช้ือท่ีเหมาะสม  
5. กรณีขา้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วย    

งานในกาํกับ และนักเรียน นักศกึษา ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ มีบุคคล ในครอบครัวหรือ     
บุคคลใกลชิ้ดเดินทางกลับจากตา่งประเทศ หรือสัมผัสผูต้อ้งสงสัยวา่มีความเสี่ยงตอ่การติดตอ่โรคน้ี ให้งดเขา้ชัน้  
เรียน หรือหยุดมาปฏิบัติงาน หรือหยุดมาปฏิบัติราชการเพ่ือเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไมถื่อเป็นการขาด      
เรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดการปฏิบัติราชการ และให้ปฏิบัติเชน่เดียวกับขอ้ ๓ และให้รายงานไปยัง     
หน่วยงานตน้สังกัด  

๗ . ให้ขา้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วย    
งานในกาํกับ และนักเรียน นักศกึษา ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ ระมัดระวัง และป้องกันตัว     
เอง  โดยปฏิบัติตนดังน้ี  

- หม่ันลา้งมือ  สวมหน้ากากอนามัย  หากไปในท่ีผูค้นอยูห่นาแน่นหรือรถโดยสารสาธารณะ  - หลีกเล่ียงการสัมผัส
ใกลชิ้ดกับผูท่ี้มีอาการป่วยดว้ยไขห้วัดหรือโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  - รับประทานอาหาร
ปรุงสุกร้อนสะอาด  
- หลีกเล่ียงการไปทอ่งเท่ียวตลาดคา้สัตวมี์ชีวติ  

๔ . ให้สถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ ทาํความสะอาดพ้ืนท่ีภายในสถานศกึษา อยา่งตอ่   
เน่ืองและสง่เสริมความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แกเ่ดก็   
นักเรียน  หากพบเดก็นักเรียนในโรงเรียนป่วย  ให้แยกเดก็นักเรียนเพ่ือเฝ้าระวังและดาํเนินการอยา่งเหมาะสม  

๔ . ให้ทุกหน่วยงานจัดวางแอลกอฮอลเ์จลไวใ้นจุดให้บริการสาํหรับประชาชน  และบุคลากร  ในสังกัดให้
เพียงพอ  

/๑๐ . ให้ทุกหน่วยงาน  
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๑๐ . ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้แกข่า้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   
บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานในกาํกับ และนักเรียน นักศกึษา ในสถานศกึษาสังกัด กระทรวง     
ศกึษาธิการทุกระดับอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้น้ี เน่ืองจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมและประโยชน์ สาธารณะ จึงขอให้     
ขา้ราชการ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานในกาํกับ และ    
นักเรียน นักศกึษา ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการทุกระดับ ให้ความสาํคัญ และถือปฏิบัติตามประกาศน้ี    
โดยเคร่งครัด  จนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง  

๑๑ . ครู  บุคลากรทางการศกึษา  และนักเรียนในความรับผิดชอบของสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริม  การศกึษา
เอกชน  ให้สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนไปดาํเนินการตามมาตรการทางการบริหาร  เพ่ือให้

บรรลุผลของประกาศฉบับน้ีตอ่ไป  และเม่ือดาํเนินการเป็นประการใดแลว้  ให้รายงานรัฐมนตรีวา่การ  
กระทรวงศกึษาธิการ เป็นระยะๆ  

๑๒ . ให้องคก์รหลักและหน่วยงานในกาํกับของกระทรวงศกึษาธิการ พิจารณาถึงความเหมาะสม ใน   
กิจกรรมการดาํเนินการในชว่งระยะเวลาท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลใชบั้งคับ วา่กิจกรรมใดท่ีมีการชุมนุม หรือ พบปะ ขอ    
งบุคคลจาํนวนมากท่ีอาจสง่ผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔๙ (COMID-19)   
ให้ดาํเนินการชะลอ  หรือ  ระงับการดาํเนินการไวก้อ่น  

๑๓ . ให้สาํนักบูรณาการกิจการการศกึษา เป็นหน่วยงานประสานกลางเก่ียวกับการดาํเนินงานตาม   
มาตรการฉบับน้ี ทัง้น้ี กรณีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัย หรือ ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม เบอร์ติดตอ่ ๐๒ ๖๒๘ ๖๕ ๐ ๐         

และ ๐๒ ๖๒๘ ๖๓๙๗ ผูป้ระสานงาน คือ นายชาญวุฒิ วงศเ์พง็ โทร ๐๖ ๓๒๗๒ ๕๒๑๗ นายวุธจักร พันธุส์มบัติ              
โทร  ๐๘  ๘๓๖๔  ๕๐๕๒  นางสาวจิราพร  โสดากุล  โทร  ๐๘  ๐๒๗ ๒  ๒๓๗๔๘  

อ น่ึ ง ผูจ้ งใจปิดบังขอ้มู ลก ารเดินทางไปยังประเทศท่ี มีคว ามเสี่ยงตามประกาศขอ ง กระทรวงสาธารณสุข   
หรือ ไมย่อมเขา้รับการรักษาตามคาํแนะนําของแพทยซ่ึ์งเป็นเจา้พนักงานตามกฎหมาย อาจมีความผิดและไดรั้บ  
โทษตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ่แหง่ชาติ  พ .ศ . ๒ ๕๕๘  

fbub  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ ์ พ .ศ.  ๒๕๖๓  

22"  

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ ) รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงศกึษาธิการ  
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Notification of Ministry of Education 
Measures of control and prevention of the spread of Coronavirus 019 (COVID-19) 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Due to the rapid widespread of Coronavirus 019 (COVID-19) in many countries, and the 
report of more infected cases and also the announcement of the Control Disease of 
National Communicable Disease Committee that COVID-19 is the 14th dangerous 
communicable disease according to Communicable Diseases Act, B.E.2558 (2015), 
therefore, the Ministry of Education has prescribed the control and prevention measures 
as follows: 
 

1. To put off an approval or permission to the government officers, teachers and 
educational personnel, officers under the Ministry of Education and all divisions, 
students in all schools and universities under the Ministry of Education to travel 
abroad for these purposes: to attend a training, meeting, seminar, educational visit, 
to do an international research, to perform personal business in at risk countries as 
of the announcement of the Ministry of Public Health. 

 

1. In case that there is an approval and permission granted for them to travel to at 
risk countries announced by the Ministry of Public Health prior to this notification, 
the government officers, teachers and educational personnel, officers under the 
Ministry of Education and all divisions, students in all schools and universities 
under the Ministry of Education please cancel or postpone their trip until the 
Ministry of Public Health takes that country out of the list of at risk countries. 



 
If they are required to travel with necessary reason and cannot avoid travel 
abroad, they must report their reasons to the person in charge to consider for an 
approval or give permission for them to travel. 
 
Travelling abroad or transit through the at risk countries announced by the 
Ministry of Public Health without permission during the time that this notification 
is effective will be considered as severely breaking discipline. 
 

1. In case that students in all ranges all types must travel to at risk countries 
announced by the Ministry of Public Health for their personal business, the 
Ministry of Education has asked for their cooperation to postpone their travel. 

 
If those students are required to travel with necessary reason and cannot avoid 
travel to at risk countries announced by the Ministry of Public Health, they must 
report their reasons to the person who can give permission for them to travel. 
They must follow the instruction No. 4 when they return.  In addition, the heads of 
school or chancellors of university must report their travel, monitor and track 
closely if they follow the instruct No. 4 and report to their original affiliation 
afterwards. 
 

1. Those who have travelled to or transits through at risk countries announced by the 
Ministry of Public Health, they have responsibilities to: 

4.1.See the doctor at a hospital in order to be monitored and screened for 
COVID-19 and to take self quarantine for 14 days (not considered as annual leave) and 
report daily to their heads or directors via email, LINE application or any online 
communication as mutually agreed until the situation returns to normal state.  During 
their 14-day self quarantine, the heads or directors may assign them to work from home 
and report their work in appropriate method or as previously agreed. 

 
Students must report to their teachers via email or LINE application.  Teachers 
must collate all information and report to heads of school or chancellors of 
university.  Students will be allowed to stay home for the period mentioned in 
clause 1 and there must be online teaching and learning through appropriate 
channels to replace this absence. 
 



1. 4.2.During this 14-day self quarantine, they should monitor and take care of 
themselves by wearing mask.  If they have fever or respiratory problem such as 
cough, sore throat, runny nose, shortness of breath or being in contact with 
suspected infected person, they must seek advice from a medical specialist. 

 

1. If a person from at risk countries or administrative area comes contact the schools 
in person, the schools must strictly follow the measures of the Ministry of Public 
Health. (For more information, please visit www.ddc.moph.go.th/virlapneumonia/ 
intro.php) 

 
Please postpone the international invitation to attend meeting, seminar of any 
other operations until the situation of the spread of this disease is getting better. 
In case that this invitation is unavoidable, the reasons must be reported to the 
heads or directors for consideration and appropriate prevention measures must 
be decided. 
 

1. In case that the government officers, teachers and educational personnel, officers 
under the Ministry of Education and all divisions, students in all schools and 
universities under the Ministry of Education have family members returned from 
at risk countries or have had close contact with those who are suspected to be an 
infected case, they must not attend class or not go to work for 14-day self 
quarantine at home.  This will be considered as absence from school or from work. 
They must follow the instruction No. 3 and report to their original affiliation. 

 

1. The government officers, teachers and educational personnel, officers under the 
Ministry of Education and all divisions, students in all schools and universities 
under the Ministry of Education must be aware and take care of themselves by 
applying the following instructions. 

● Wash their hands often and wear mask if they go to crowded area or get on mass 
transportation. 

● Avoid being in contact with those who have a cold or respiratory infection disease. 
● Eat clean boiled food 
● Avoid going to live animal markets 



 

1. All schools under the Ministry of Education must clean their schools continuously 
and educate their students how to prevent the spread of COVID-19.  The schools 
must isolate sick students for surveillance and apply suitable methods. 

 

1. All divisions must provide sufficient alcohol gel to public and their staff. 

 

1. All division should keep sharing information to the government officers, teachers 
and educational personnel, officers under the Ministry of Education and all 
divisions, students in all schools and universities under the Ministry of Education. 
Since these control and prevention measures of the spread of COVID-19 is 
prescribed for the benefit of public health, therefore, they must follow these 
measures strictly until a change of plane has been announced. 

 

1. The Office of Private Educational Commission has to take charge of teachers, 
educational personnel and students under their responsibilities to follow these 
measures and report to the Ministry of Education periodically. 

 

1. Main organisations and divisions under the Ministry of Education has to consider 
the appropriateness in their activities during the period that this notification is 
effective.  Any activities with crowed meeting or gathering that may affect directly 
to the spread of COVID-19 must be postponed or cancelled. 

 

1. The Education Integral Office will be the organisation that coordinates the works 
in accordance to this measure.  If there is any queries or information required, 
please call 02 628 6400 and 02 628 6397.  Contact person is Mr. Charnvut 
Wongpeng Tel.: 063 272 6217, Mr. Vuthchak Pansombat Tel.: 088 364 5052, Miss 
Jiraporn Sodakul Tel.: 080 282 7378. 

 



Please note that those who conceal their travel to at risk countries announced by the 
Ministry of Public Health or do not admit in a hospital for medical treatment by an advice 
of a doctor they will be guilty and sentenced according to Communicable Diseases Act, 
B.E.2558 (2015) 

 
Announced on 28th February 2020 

 
 
 

(Mr. Nathaphol Teepsuwan) 
Ministry of Education 

Areas with ongoing spread and crowded areas that should be avoided 
(updated as of 25th February 2020 at 12:00) 
 
 
Mainland China Hong Kong Macau 
South Korea Singapore Taiwan 
Japan Italy Iran 
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Most Urgent 

No. Sor. Tor. 0211.6/3358 Office of the Private Education Commission 
    Office of the Permanent Secretary,  

Ministry of Education 
Bangkok 10300 
 

2 March 2020 
 

Subject:  Preventative Measures Against the Spread of the Coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
Attn.:    Private School Licensees  

 
Ref.: Letter of the Office of the Private Education Commission, Most Urgent, No. 
Sor. Tor. 0211.6/2847 dated 24 February 2020 

 



Attachment: Ministry of Education Announcement Re: Control and 
Preventative Measures Against the Spread of the Coronavirus 2019 
(COVID-19) announced on 28 February 2020, amount of 1 copy.   

 
With regards to the referred letter, the Office of the Private Education 

Commission has instructed the preventative measures against the spread of the 
coronavirus (COVID-19), details as per already informed. 
 

Accordingly, the Ministry of Education has issued the Ministry of Education 
Announcement Re: Control and Preventative Measures Against the Spread of the 
Coronavirus 2019 (COVID-19) announced on 28 February 2020, which Clause 11 
providing that the Office of the Private Education Commission shall perform the 
executive measures for the teachers, educational staff, and students under its 
responsibility. Therefore, in compliance with such announcement, the Office of the 
Private Education Commission has additionally prescribed the control and preventative 
measures against the spread of the coronavirus 2019 (COVID-19) as follows: 
 

1. Every private school shall strictly follow the preventative measures 
against the spread of the coronavirus 2019 (COVID-19) according to the referred letter. 
Except for Clause 3 the list of countries and administrative districts at risks shall be in 
accordance with the Ministry of Public Health Announcement. 
 

2. Every private school shall delay the approval or permission to the 
teachers, staff, and students for traveling to trainings, conferences, seminars, study trips, 
extra classes, and international researches including all personal business in the countries 
or administrative districts at risk according to the Ministry of Public Health 
Announcement.  
 

3. In case the approval or permission for traveling to the country or 
administrative district at risk has been granted before this letter, the travel shall be 
suspended or postponed until later the Ministry of Public Health announces the 
cancellation of the country and administrative at risk. In case of most necessary, 
unavoidable for traveling to the aforesaid countries and administrative districts at risk, 
the permission shall be granted by the Secretary of the Private Education Commission 
individually.   

4. Teachers, educational personnel, students including close person 
who traveled to or transited in or returned from the risk countries as per the 
announcement of Ministry of Public Health shall perform as follows: 
 



4.1 See a doctor at the hospital for screening and monitoring the 
Coronavirus 2019 (COVID-19) and quarantine themselves for 14 days (not considered as 
leave) and present themselves to their commander every day via e-mail, Line or other 
online communication method as mutually agreed until the situation will be better. 

For the students, the students shall present themselves to their 
school counselor via e-mail or line. The school counselors shall gather data and report to 
the school administrators. The students shall take a break from school for a period as 
specified in paragraph 1. The school shall provide the appropriate additional teaching and 
learning to replace the absences. 
 

4.2 During 14 days period, the person shall check and care 
themselves by wearing a surgical mask. If there have a symptom of fever or respiratory 
system such as cough, sore throat, runny nose, wheezing, difficulty breathing, or touching 
suspected patients, then shall consult with a medical professional at the hospital. 
 

5. If anyone came from a country or area that is at risk, as per the 
announcement of the Ministry of Public Health, and entered in the school area, the 
schools shall strictly comply with the measure of Ministry of Public Health.  
(Search for information at www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php) 

 
6. To delay invitation anyone from foreign countries to attend meetings 

or seminars or related events until the situation of the epidemic of Coronavirus 2019 
(COVID-19) is resolved. In the event that, it is absolutely necessary to do so, then propose 
a necessary reason to the licensor, who has a power as per the Law on Private School, to 
consider and determine appropriate measures to prevent the infection. 

 
7. All Private Schools shall continuously clean the school area and give 

knowledge to prevent the spread of the Coronavirus 2019 (COVID19) to teachers, 
educational personnel, students. If a teacher, educational personnel, student is found sick, 
the school shall be closed immediately with the special cause as per the power and duty 
and urgently report to the Office of the Private Education Commission. 
 

8. All Private Schools shall provide sufficient alcohol gels in the service 
point for teachers, educational personnel, students and visitors. 
 

9. All Private Schools in the system, where finishing the final test, shall 
announce the semester off and should not continue to carry out other activities. For 
receiving school transcript, shall be contacted case by case or coordinated by using 
technology. 



 
 
10. In case that, the school ignores, neglects, conceals or does not comply 

with the measures as per government specified, it shall be deemed that it is the 
responsibility of the Licensee, the School Principal, or the School Administrator. 
Furthermore, Ministry of Public Health announced that Coronavirus 2019 (COVID-19) is 
a dangerous communicable disease; hence, whoever conceals their necessary data to 
investigate such disease may be punished by law. 

 
Please be informed and performed accordingly  

 
Sincerely yours, 

 
   
 
 

    (Atthaphon Truektrong) 
Secretary of the Private Education Commission   

 
 
 
Department of General Education  
Tel: 02-2826833  
Fax: 02-2828651 
 

 


