
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
การเปดเรียนที่โรงเรียนแบบ On-Site
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โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (TCIS) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2538 ปจจุบันมีนักเรียนจํานวน 635 คน จาก
หลากหลายสัญชาติ (คนไทย 70%) เปนนักเรียนที่มีอายุตั้งแต  2-18 ป เราเปนโรงเรียนนานาชาติที่
ใชการสอนและเรียนรูในสามภาษา ไดแก อังกฤษ ไทย และจีน โดยใชหลักสูตรอเมริกันและ
เตรียมพรอมนักเรียนเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (TCIS) ไดนําเสนอความพรอมเพื่อเปดการเรียนการสอนแบบออนไซต

เอกสารฉบับนี้ไดสรุปมาตรการและขั้นตอนดานความปลอดภัยที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เพื่อเตรียม
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับนักเรียนและบุคลากรของเรา ซึ่งเปนที่ทราบกันดี
วาการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ นักเรียนตองเขามาเรียนรูในสถานที่ที่โรงเรียน  ดวยเหตุนี้ เราจึงขอ
อนุญาตใหนักเรียนกลับเขามาเรียนในโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายในการเปดโรงเรียนในครั้งนี้ คือ 
การสรางความปลอดภัยใหแกนักเรียนของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ:

ภาพรวมของโรงเรียน
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● การตรวจ ATKของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน

● อัตราการฉีดวัคซีนสูงสําหรับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

● มาตรการปองกันโควิดที่เปนแบบอยางและมีมาตรการการทําความสะอาด

● มาตรการการอบรมสําหรับนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับ มาตรการความ
ปลอดภัย (สวมหนากาก เวนระยะหางและลางมือ)
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เมื่อใกลถึงกําหนดการเปดโรงเรียนอีกครั้งในชวงการระบาดของโรคโควิด
คําแนะนําเพื่อพึงปฏิบัติ ดังนี้:

1. สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และชุมชนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
2. ความตองการในดานการศึกษาและการเรียนรูทางอารมณและสังคมของนักเรียนจะดีที่สุดนั้น

ตองอยูในสภาพแวดลอมแบบพบเจอกันในโรงเรียน
3. มาตรการดานความปลอดภัยและการตัดสินใจของเราไดรับการแจงโดยองคกรที่นาเชื่อถือ

และไววางใจเปนหลัก รวมถึงแตไมจํากัดเพียง : องคการอนามัยโลก ศูนยควบคุมและปองกัน
โรค และกระทรวงสาธารณสุข

4. มีรูปแบบการสอนและการเรียนรูคุณภาพสูงใหแกนักเรียน TCIS โดยไมคํานึงถึงรูปแบบการ
เรียนรู (ในโรงเรียน, การผสมผสาน, โรงเรียนเสมือนจริง)

5. ชุมชนของเราไดรับการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอและสมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถเขาถึง
คณะผูบริหารTCIS และบุคลากรผูสนับสนุนได

6. TCIS มีจริยธรรมและดูแลผูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความตองการเฉพาะของบุคลากรที่มีความ
เสี่ยงสูง

7. มีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอดวยผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยงานภายนอก

แนวทางปฏิบัติ
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เงื่อนไขในการเปดโรงเรียนนานาชาติไทย - จีน
----------------------------------------------------

● CCSA อนุญาตใหเปดโรงเรียนไดโดยตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
● TCIS ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ
 

สุขภาพและความปลอดภัย
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เงื่อนไขการปดหองเรียน, ระดับชั้น, กลุม, แผนก หรือทั้งโรงเรียน

สําหรับกรณีที่มีสมาชิกของโรงเรียนรายงานผลการตรวจเปนบวก จะมีการจัดระบบการติดตามผู
สัมผัสใกลชิดขึ้น เพื่อตรวจสอบหากมีสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชนเปนผูสัมผัสใกลชิดตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดการติดตามผูสัมผัสที่อยูในแผนของการเปดโรงเรียน

ระดับชั้น เกณฑ

เตรียมอนุบาล  - 
อนุบาล 2

กรณีที่ผลการตรวจ ATK ของนักเรียนในเชิงบวก หองเรียนนั้นจะถูกปดใน 3 วัน
แรกและกลับเขาสูการเรียนออนไลน หากติดตามผลการตรวจ PCR เปนบวก ชั้น
เรียนจะยังคงปดและกลับเขาสูการเรียนออนไลนตอไปเปนเวลา 14 วัน
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ระดับชั้น เกณฑ

อนุบาล 3  - ประถม
ศึกษาปที่ 4

กรณีที่ผลการตรวจ ATK ของนักเรียนในเชิงบวก หองเรียนนั้นจะถูกปดใน 3 วันแรกและกลับเขาสู
การเรียนออนไลน หากติดตามผลการตรวจ PCR เปนบวก ชั้นเรียนจะยังคงปดและกลับเขาสูการ
เรียนออนไลนตอไปเปนเวลา 14 วัน
หากมีกลุมนักเรียนที่มีผลตรวจเปนบวกจํานวน 2 ราย ภายในชวงเวลา 10 วัน หองเรียนจะถูกปดและ
กลับไปเรียนออนไลนเปนเวลา 14 วัน
หากมีกลุมนักเรียนที่มีผลการตรวจเปนบวกจํานวน 4 รายในระยะเวลา 10 วัน ในชั้นประถม
ศึกษา ไมวาจะเปนกลุมนักเรียนหรือหองเรียนอื่นๆ แผนกทั้งหมดจะถูกปดและกลับเขาสูการเรียน
ออนไลน
หากประเมินวามีแผนกที่มีความเสี่ยงสูง 10% ตามที่ระบุไวในขอกําหนดโดยผูบริหารโรงเรียนและขอ
กําหนดการติดตามผูสัมผัส แผนกทั้งหมดจะถูกปดและกลับเขาสูการเรียนออนไลน

ประถมศึกษาปที่5- 
มัธยมศึกษาปที่ 6

หากมีผลการตรวจ ATK ของนักเรียนที่เปนบวก นักเรียนจะตองอยูที่บานและตองผานการตรวจ 
PCR และเขาสูระะบบการติดตามกลุมผูสัมผัสใกลชิด
หากมีกลุมนักเรียนที่มีผลตรวจเปนบวกจํานวน 2 ราย ภายในชวงเวลา 10 วัน หองเรียนทุกระดับชั้น
จะถูกปดและกลับไปเรียนออนไลนเปนเวลา 14 วัน
หากมีกลุมนักเรียนที่มีผลการตรวจเปนบวกจํานวน 4 รายในระยะเวลา 10 วัน, (ในระดับชั้นมัธยมตน
และชั้นมัธยมปลาย) แผนกทั้งหมดจะถูกปดและกลับเขาสูการเรียนออนไลน
หากประเมินวามีแผนกที่มีกลุมผูสัมผัสใกลชิดที่มีความเสี่ยงสูง 10% ทั้งแผนกจะปดและกลับไปเรียนที่
โรงเรียนออนไลน

       หากมีเหตุจําเปน ผูแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียน รวมกับคณะกรรมการโรงเรียนอาจตัดสินใจ   
       ปดโรงเรียนทันที 
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การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูมีสวนรวมกับทางโรงเรียนทุกคน ตั้งแตเริ่มตน
วิกฤตนี้ เราไดอัพดทขอมูลที่สําคัญแกผูมีสวนรวมทั้งหมดของเราในทั้งสามภาษา

การประชาสัมพันธทั้งหมดของเรามีอยูบนเว็บไซตของ TCIS และไลน ทางการของTCIS
พรอมกับแหลงขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโควิด-19 และการเรียนรูเสมือนจริงของ TCIS 
นอกจากนี้เรายังขอความคิดเห็นและขอมูลตางๆ จากนักเรียน ผูปกครอง และครู และใช
ขอมูลดังกลาวเพื่อปรับการเรียนออนไลนของเราใหเหมาะสมและดีที่สุดแกนักเรียนของ
เรา

TCIS มีชองทางการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงสมาชิกผูมีสวนรวม
ของเราอยางรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงอีเมล, เว็บไซต, ไลน และโซเชียลมีเดียตางๆ

การประชาสัมพันธ
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ทานสามารถมองเห็นปายประชาสัมพันธไดทันทีที่เขามาในโรงเรียน โดยระบุมาตรการในการสวม
หนากากอนามัย, การลางมือ, และการเวนระยะหางทางกายภาพอยางชัดเจน ปายประชาสัมพันธ
เหลานี้จะอยูตรงทางเขาทุกแหง ในหลายๆ ตําแหนงที่ตั้งรอบๆ โรงเรียน และไดรับการแปลเปน
ภาษาตางๆ  การประชาสัมพันธอยูเปนประจําชวยยํ้าถึงมาตรการความปลอดภัยที่จําเปนเพื่อให
ปฏิบัติตามทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

ปายประชาสัมพันธ
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ปายประชาสัมพันธ
ที่ติดอยูในโรงเรียน 
จะแจงบอกการจํากัด

จํานวนผูคนที่อยูในแตละ
พื้นที่ และเพื่อยํ้าเตือน

เกี่ยวกับการสวมหนากาก
อนามัยและการลางมือ
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1. ผูปกครองตองไดรับการตรวจ  ATK สัปดาหละสองครั้งตามที่กําหนดใหเปนชวงเย็น และสงผล
การตรวจแนบในลิ้งคเชื่อมโยงกับ School Pass (หลังจากการทดสอบ ATK ในแตละครั้ง) ราย
ละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะแจงใหทราบตอไป

2. การตรวจที่มีผลเปนบวกจะตองรายงานไปยังฝายพยาบาลและครูใหญ
3. เรายังกําหนดใหผูปกครองวัดอุณหภูมิของบุตรหลานกอนสงไปโรงเรียน  นักเรียนตองไมมี

อาการใดๆ และตองมีอุณหภูมิตํ่ากวา 37.5C โดยไมใชยาลดไขอยางนอย 48 ชั่วโมงกอนไป
โรงเรียน และจะตองมีการลงบันทึกใน School Pass

4. เด็กและผูใหญที่ไมสบายจะตองอยูบาน ครูและเบุคลากรจะสังเกตอาการตางๆ ที่นักเรียนอาจ
จะแสดงอาการและเฝาติดตามผลตอไป

ขั้นตอนการปฏิบัติทั้งรายวันและรายสัปดาหของครอบครัว
ผูปกครอง
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ดวยการไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในพื้นที่ โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จึงประสบความ
สําเร็จอยางยอดเยี่ยม โดยทางโรงเรียนมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงทั้งสําหรับครูและบุคลากรของเรา 
ครูชาวตางประเทศของเราจํานวนมากไดรับการฉีดวัคซีนในประเทศบานเกิดของพวกเขาในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอนที่ผานมา

รายงานการฉีดวัคซีน
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ของบุคลากรจะไดรับการฉีดวัคซีน
ครบจํานวนในเดือนกันยายน

ของพนักงานที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดส

โรงพยาบาลที่ใหการสนับสนุนTCIS
● โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

● โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน



TCIS จะใชชุดตรวจสอบแอนติเจน (ATK) ทดสอบดวยตนเองที่บาน  บุคลากรและนักเรียนไมวาจะ
ไดรับวัคซีนหรือไมก็ตาม จะตองทดสอบที่บานสัปดาหละสองครั้ง เชน ในวันจันทรและวันพุธ การ
ทดสอบนี้จะดําเนินการที่บาน กอนมาโรงเรียน และดูแลโดยผูปกครอง ตามความเหมาะสม

ผลการตรวจจะตองอัปโหลดแนบลงในระบบการรายงานซึ่งจะใชรวมกับ School Pass เพื่อใหสิทธิ์
การเขาถึงโรงเรียนและตองอัปโหลดแนบภาพถายของการทดสอบ นักเรียนหรือเจาหนาที่ที่ลง
ทะเบียนผลการตรวจเปนบวก หรือไมสงผลการตรวจสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาโรงเรียน

นักเรียนหรือบุคลากรที่หยุดในวันที่กําหนดตรวจATK จะตองสงผลการตรวจที่เปนลบในวันถัดไปที่
กลับมาที่โรงเรียน  จากนั้นจะทําการสอบอีกครั้งในวันสอบปกติ

หากมีผูใดที่ตองการเขาในเขตพื้นที่โรงเรียนจะตองแสดงผลตรวจ  ATK เปนลบ พรอมกับการแจง
การนัดหมายลวงหนาที่ไดรับการยืนยันแลว

การตรวจสอบ
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มาตรการกอนเปดโรงเรียน
-------------------------------

 
● นักเรียนและเจาหนาที่ทุกคนตองมีผลการตรวจ  ATK  เปนลบกอนที่จะไดรับอนุญาตเขา

โรงเรียน
● การเขามาในโรงเรียนจะถูกปฏิเสธหากไมมีการผลการตรวจ PCR หรือ ATK เปนลบและลง

บันทึกในระบบ School Pass และ Thai Save Thai (TST)
● ทุกๆครอบครัวจะตองทราบถึงความรับผิดชอบในการลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิดและจะ

ตองแจงทางโรงเรียนและหนวยงานของรัฐเพื่อทราบ  หากพบผูติดเชื้อที่บานของทาน

มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

15



1. ทางเขา-ออกของโรงเรียนเปดตามปกติ
2. ผูปกครองและผูมาติดตออื่นๆ จะตองทําการนัดหมายลวงหนาเทานั้นกอนเขามาในโรงเรียน และ

ตองทําการตรวจ ATK กอนเขาโรงเรียน 

ในขั้นตอนแรกของการเปดโรงเรียน เฉพาะนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเทานั้นที่ไดรับอนุญาตให
เขามาในโรงเรียนในชวงเวลาทําการเทานั้น ดังนั้นผูปกครองในระดับชั้นอนุบาลไมสามารถเขามาสง
บุตร/หลานของทานที่หองเรียนไดในตอนเชา บุคคลอื่นๆ ที่ตองการเขามาในโรงเรียนจะตองไดรับการ
ยืนยันการนัดหมายเรียบรอยแลว และกรอกขอมูลใน School Pass , Thai Save Thai และมีผลตรวจ ATK 
เปนลบในวันที่ทําการนัดหมายไว หลังจากนั้นไปยังสถานที่จัดไวให และหลีกเลี่ยงการเขาหองเรียนรวม
ถึงพื้นที่การเรียนรูทั้งหมด โรงเรียนจัดหาชุดตรวจATKและการดําเนินการทั้งหมดจะอยูในพื้นที่ที่
โรงเรียนจัดสรรไวโดยอยูภายนอกโรงเรียนเทานั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริเวณทางเขาโรงเรียนที่ลานจอดรถ ครอบครัว/ผูมาติดตออื่นๆ ที่ทําการนัดหมายไวแลวกรอกขอมูลลง
ใน School Pass  ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา  และมีอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
สําหรับการเปดเรียนผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาโรงเรียนไดเฉพาะ ครู และบคลากรของโรงเรียนเทานั้น

การเขาโรงเรียน
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● กลองตรวจสอบอุณหภูมิรางกาย: หากอุณหภูมิรางกายเกิน  37.5 องศาเซลเซียส,
หรือไมสวมหนากากอนามัย นักเรียนจะไมไดรับอนุญาตใหเขาโรงเรียนมีเจาหนา
ที่รักษาความปลอดภัยที่ทางเขาทุกทางตลอดเวลา

● เดินผานประตูทางเขา ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลที่จัดเตรียมไวพรอมลงทะเบียน
ใน แอปพลิเคชั่นไทยชนะผาน QR code

● ทุกคนจะตองเดินบนแผนฆาเชื้อเมื่อเขาโรงเรียนถาดรองจะมีนํ้ายาฆาเชื้อที่ปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมและสามารถใชไดหลายครั้งในระหวางวัน

● โรงเรียนไดกําหนดปายบอกทางและลูกศรบนทางเดินบันได

                                                                                                                                                                                                               17                       
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ทางเขา-ออกโรงเรียน



● มาตรการการเวนระยะหาง เริ่มตั้งแตที่หนา(ทางเขา)โรงเรียน
● นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถม ที่ไปสนามเด็กเลนกลางแจงจะตองสวมหนากากอนามัย  

จํากัดจํานวนนักเรียน ลางมือบอยๆ และเวนระยะหาง 
● นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 6 กอนที่จะเริ่มเรียน สามารถไปที่

สนาม โรงอาหาร หรือหองสมุด อนุญาตใหใชพื้นที่กลางแจงอื่นๆ โดยใชมาตราการการเวน
ระยะหาง และสวมหนากาก

โรงเรียน

19

บาน

● มาตรการการเวนระยะหางทางกายภาพ 1-2 เมตร ระหวางบุคคล



การเขาและออกพื้นที่การเรียนรู

● นักเรียน ครู และบุคลากรตองลางมือใหสะอาดกอนเขาหองเรียนและพื้นที่การเรียนรู
● นักเรียนควรนําสิ่งของเฉพาะที่จําเปนตองใชมาที่โรงเรียนเทานั้น
● นักเรียนนั่งตามที่กําหนดไวให
● เกาอี้ และโตะเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 6  จะไดรับการ

ทําความสะอาดเมื่อออกจากหองเรียน (ใชสเปรยฆาเชื้อที่ปลอดภัย)

20



ชวงเวลาพักระหวางวัน เปดใหอยูในพื้นที่กลางแจงขนาดใหญ และมีจํานวนนักเรียนจํากัด โดยจะ
มีการดูแลเพื่อใหแนใจวามีการเวนระยะหาง และสวมหนากากอนามัย 

ชวงเวลาพัก

4

หนากากอนามัย
โรงเรียนกําหนดใหทุกคนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ไมวาจะไดรับวัคซีนหรือยังไมไดรับ
วัคซีนก็ตาม

มีการติดปายประกาศทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อเตือนทุกคนรักษามาตรการปองกันโควิค-19  ที่เหมาะสม
จุดสําคัญสามประการคือ:

สุขอนามัย

21ลางมือ สวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง



จุดตางๆในโรงเรียน

โรงเรียนไดติดตั้งที่
ลางมือนอกหอง
เรียนและบริเวณ

หองโถง
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● ในระหวางการเปดเรียนจะตองมีการสั่งอาหารกลางวันลวงหนา 
● นักเรียนจะตองเวนระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร ในพื้นที่การรับประทานอาหาร 
● เจาหนาที่ F&B จะสวมชุด PPE รวมถึง ตาขายคลุมผม หนากากอนามัย ที่บังหนา และถุงมือ
● โรงอาหารมีมาตรการการดูแลดานสุขอนามัย และการทําความสะอาดที่เขมงวดขึ้น
● นักเรียนตองทานอาหารเฉพาะในพื้นที่ที่กําหนดเทานั้น
● โรงอาหารไดจัดเตรียมการเวนระยะหาง โดยเพิ่มฉากกั้นแบบใส เพื่อใหนักเรียนและเจาหนาที่

ไดรับการปองกันเปนพิเศษเมื่อถอดหนากากอนามัยขณะรับประทานอาหาร

ประถมศึกษาปที่ 1-4 
-----------------------

● นักเรียนชั้นอนุบาลจะรับประทานอาหารที่หองเรียน และพื้นที่การเรียนรู 
● นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1-4 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร โดยมีการจัดเวลาและที่นั่ง

แบบเวนระยะหาง นักเรียนบางระดับชั้น/ประถมศึกษาชั้นปที่ 1-4 รับประทานอาหารในหอง
เรียนตามความจําเปน

อาหาร
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โรงอาหารมัธยมศึกษา Secondary School Cafeteria
------------------------------------------------------------

● มีการจัดที่นั่งเพิ่มเติมในโรงอาหาร สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 
มัธยมศึกษาปที่ 6

● ใชเครื่องหมายกําหนดทางรับประทานอาหารบนโตะเพื่อใหแนใจวามีระยะหาง 2 เมตร 
● อาหารจะถูกจัดเปนแบบรายบุคคล Grab & Go
● ชําระดวยบัตรนักเรียนเทานั้น ไมรับชําระดวยเงินสด
● ติดที่กั้นใสบนโตะรับประทานอาหาร

24



โรงเรียนไดดําเนินการอยางเต็มที่กับการเดินทาง เพื่อใหมั่นใจวามีการใชมาตรการความปลอดภัย
ที่เขมงวดในการเดินทาง

1. รถตูทุกคันจะไดรับการฆาเชื้อวันละสองครั้งโดยทําความสะอาดและฆาเชื้อตามคําแนะนําใน
การฆาเชื้อสําหรับมาตรการการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด

2. นักเรียนควรนั่งที่เดิมระหวางการเดินทางทั้งไปและกลับ

รถบัสโรงเรียนแตละคันจะติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้:

1. เจลแอลกอฮอลลางมือ
2. ทิชชูเปยกฆาเชื้อ
3. ถุงอาเจียน

การเดินทาง
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การเขาเรียน/ขาดเรียน

26

● ในชวงระยะเวลาการเปดเรียนผูปกครองสามารถเลือกใหบุตรหลานของทานมาเรียนที่
โรงเรียนหรือเรียนที่บานไดนอกจากนี้นักเรียนที่ไมไดพักอาศัยอยูในประเทศไทยขณะนี้
หรืออยูระหวางการกักตัวสามารถเขารวมชั้นเรียนไดแบบออนไลนแตจะไมใชการเรียนออน
ไลนเต็มรูปแบบแตจะผสมผสานการเรียนรูแบบ Synchronous learning (คือการ
สอนที่ครูและนักเรียนเรียนทุกคนมาเรียนพรอมกัน ผานระบบ teleconference ตาง ๆ
เชน Zoom, Google Meet) และ  Asynchronous learning (คือ การสอนที่ครูนําเสนอ
บทเรียนใหนักเรียนโดยสามารถเขามาเรียนคนละเวลากัน เชน การเอกสาร หรือ vdo 
clip ที่บันทึกไวนักเรียนสามารถ download และนําไปศึกษาในชวงเวลาที่สะดวก)
ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันในแตละระดับชั้นกรุณาแจงโรงเรียนหากผูปกครองตองการ
ใหนักเรียนเรียนอยูที่บาน

ความรับผิดชอบกรณีที่เจ็บปวยและขาดเรียน
Responsibility around Illness & Attendance

-------------------------------------------------------
● นักเรียน ครู และเจาหนาที่โรงเรียนทุกคนที่เจ็บปวยไมควรมาโรงเรียน
● ทุกคนที่เขาโรงเรียนจะตองกรอกขอมูลใน School Pass ใหเรียบรอย  การยืนยันใน

 School Pass  ดังนี้: 



● ไมมีคนในครอบครัว/บานติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) 
● ไมมีคนในครอบครัว/บานเปน “บุคคลอยูระหวางการสอบสวนโรค” โควิด-19 

(COVID-19) 
● ไมมีคนในครอบครัว/บานสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื่อโควิด-19 (COVID-19) ในชวง

ระยะเวลา 14 วัน
● ไมมีคนในครอบครัว/บานแสดงอาการของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในชวง 14 วัน 

ที่ผานมา (ไอแหง, มีไข, เจ็บคอ, หายใจลําบาก) 
● ไมมีคนในครอบครัว/บานเดินทางมาจากตางประเทศในชวง 14 วัน ที่ผานมา
● ครอบครัวที่เดินทางมาจากตางประเทศตองเตรียมสําเนาหนังสือรับรองการกักตัวจาก

รัฐบาลใหกับโรงเรียน ตามความจําเปน

(เงื่อนไขของ School Pass อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับขอกําหนดของรัฐบาล)
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รูปแบบสําหรับการเรียนรู Models for Learning

28

รูปแบบการเรียนแบบเผชิญหนากันในโรงเรียน: ที่โรงเรียนไดวางแผนไวเมื่อนักเรียนสามารถ
เขาโรงเรียนไดตามปกติและตามตารางเวลาเรียนปกติที่ไดวางแผนไว โดยมีมาตรการดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เขมงวด ตลอดจนมาตรการการเวนระยะหาง

การเรียนออนไลน(Virtual School) เปนการผสมผสานระหวางเครื่องมือและแหลงขอมูล
ออนไลนเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูของนักเรียนไปขางหนา และทําใหเกิดการสื่อสารระหวาง
นักเรียน ครู และเพื่อน เพื่อใหเกิดความสมดุลของของการเรียนในรูปแบบ synchronous และ  
asynchronous โดยใชตามระดับการพัฒนาและวัตถุประสงคการเรียนรู การบริการชวยเหลือ
นักเรียน (การใหคําปรึกษา, การสนับสนุนการเรียนรู, ELL) ยังคงใหบริการทางออนไลน และ
โรงเรียนจะยังคงทําทุกอยางเทาที่ทําได เพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณทางสังคม
ของนักเรียนในสภาพแวดลอมปจจุบัน

สิ่งสําคัญที่ตองจําไวสําหรับการเรียนแบบออนไลน เมื่อโรงเรียนอยูในรูปแบบการเรียนแบบ
เผชิญหนา จะรูสึกแตกตางไปจากตอนนักเรียน และครูเรียนในรูปแบบออนไลน 



การเรียนแบบไฮบริด--การเรียนที่โรงเรียนและการเรียนแบบออนไลน(รูปแบบผสมผสาน) 
สืบเนื่องจากคําสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการเวนระยะหางทางกายภาพโรงเรียนจึงจําเปนตอง
ลดจํานวนนักเรียนในการเขามาเรียนที่โรงเรียน โดยการนําวิธีการเรียนรูปแบบดังกลาว 
เพื่อใหนักเรียนที่ไมไดมาเรียนที่โรงเรียนไดเขาถึงการเรียนดวยเชนกัน ใน ดานกีฬาและ
กิจกรรมตางๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามเงื่อนไขและคําแนะนําจากรัฐบาล
และแผนการรับมือโควิดของทางโรงเรียน การเรียนรูปแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
เงื่อนไขและความตองการในการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล
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การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่พบผูติดเชื้อ
---------------------------------------------------

ตัวชี้วัดความเสี่ยง รูปแบบการเรียน

ความเสี่ยงระดับตํ่า ตัวชี้วัดภายนอกนั้นจะปฏิบัติตามที่รัฐบาลอนุญาตใหเปดการเรียนการสอนกับนักเรียนทั้งหมด 
ตามตารางการเรียนปกติที่โรงเรียน

ความเสี่ยงระดับกลาง

การเรียนการสอนที่โรงเรียนสามารถทําไดโดยใชแนวทางของรัฐบาลที่กําหนดจํานวนนักเรียนที่ได
รับอนุญาตใหมาเรียนในโรงเรียนไดและขอกําหนดการเวนระยะหางทางกายภาพ จะตองนํา
มาตรการในทุกดานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน,พนักงาน,ผูปกครองและชุมชน
ใกลเคียงมาถือปฏิบัติ จัดการเรียนแบบไฮบริดโดยนักเรียนสามารถเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บาน
ได

ความเสี่ยงระดับสูง
จัดการเรียนในรูปแบบออนไลนสําหรับนักเรียนทุกคน หรือจํากัดจํานวนนักเรียน หรือไมอนุญาต
ใหสามารถเขามาเรียนที่โรงเรียนได ตามแนวทางและมาตรการของรัฐบาล. นักเรียนและครูจะทํา
การเรียนและการสอนจากที่บานแบบออนไลน
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การเรียนการสอน

31

คณะผูบริหารและครูมีการจัดการวางแผนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาอยาง
รอบคอบเพื่อคงประสิทธิภาพการสอนออนไลนใหแกนักเรียนที่ไมสามารถมาเรียนในโรงเรียนควบคู
ไปกับการเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบไฮบริด  และใหความสําคัญในการเวนระยะหางทางกายภาพ
และมาตรการสุขอนามัย

มีมาตรการลดการมีปฏิสัมพันธในทุกภาคสวนของโรงเรียน เพื่อใหงายตอการติดตามหากพบผูติด
เชื้อ

สื่อและอุปกรณการเรียน
-------------------------

● สื่อและอุปกรณการเรียนเชน ปากกา,โนตบุค, ไอแพด ไมสามาถใชรวมกันได
● ครูแตละทานจะดูแลการจัดการในชั้นเรียนอยางเครงครัดและประสานงานระหวางครูผูชวยสอน

และฝายอาคารสถานที่เพื่อทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณการสอนที่มีการสัมผัสหรือใชรวม
กัน



● นักเรียนตองนําอุปกรณการเรียนที่จําเปนของตัวเองมาจากบาน (ครูประจําวิชาของนักเรียน
ชั้นป.5- ม.6จะสงรายการอุปกรณที่จําเปนในการเรียนใหทราบ สวนอุปกรณการเรียนสําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล- ป.4 จะถูกจัดเตรียมไวในหองเรียน) 

● นักเรียนหามนําของเลนมาในโรงเรียน
 

ชวงพักฝายประถม/สนามเด็กเลน/สนามฟุตบอล/สนามบาสเก็ตบอล
---------------------------------------------------------------------------

● ทางโรงเรียนฯตระหนักดีวาการเลนกลางแจงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรู นักเรียนสามารถ
ออกมาเลนกลางแจง โดยมีการปรับตารางเพื่อลดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสม โดย ครูจะมีการ
กําหนดพื้นที่การเลน และจํากัดอุปกรณการเลนเพื่อสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง

วิชาพลศึกษา/กีฬา 
--------------------

มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาใหเหมาะสมและคํานึงถึงการเวนระยะหาง
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หนาที่ความรับผิดชอบของนักเรียน   

● ใหสวมหนากากอนามัยเวนแตจะมีคําสั่งนอกเหนือจากนี้
● รักษาระยะหาง 2 เมตร โดยเฉพาะเวลาที่ไมมีกิจกรรม
● หามมีการสัมผัสภายรางการยกเวนภายใตขอกําหนดและการเลนกีฬาที่ตองมีการสัมผัส

รางกายในขณะที่มีการเลน
● จัดเตรียมอุปกรณกีฬาที่เหมาะสมหรืออุปกรณกีฬาที่จําเปนสําหรับกีฬานั้นๆ
● อยาลืมนําขวดนํ้าสวนตัวมาเอง 
● ลางมือหรือทําความสะอาดฆาเชื้อโรคกอนเขาหองหรือใชสถานที่อื่นๆ
● หลีกเลี่ยงการรวมกลุม,  แตะมือ, จับมือทักทาย, ชนมือ และ กอด

การปรับการสอน-วิชาดนตรี

● นักเรียนนักรองประสานเสียงจะตองสวมหนากากอนามัยและเวนระยะหาง
● ชั้นเรียนดนตรีจะตองเวนระยะหางและสวมหนากากอนามัยเมื่อสามารถปฏิบัติได
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การจัดหองเรียนมีการเวนระยะหาง, แตละชั้นเรียนและรายวิชามีการจัดสถานที่เรียนแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาและประเภทของการเรียนรูโดยยึดหลักการรักษาระยะหาง

พื้นที่การเรียนการสอน
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รูปถายของชั้นเรียน
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การติดตามผูสัมผัสใกลชิด

36

ทุกคนที่เขามาในโรงเรียนจะตองผานประตูเพื่อบันทึกเวลาเมื่อบุคคลนั้นมีการเขามาในโรงเรียน
และระหวางที่เขามาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ การเช็คการเขาเรียนจะทําการเช็คในชั้นเรียนวิชาแรกใน
แตละชั้นเรียน หองเรียนจะกําหนดที่นั่งสําหรับนักเรียนในแตละรายวิชา ซึ่งจะชวยใหงายตอการ
ติดตามผูสัมผัสใกลชิดในกรณีที่ทางโรงเรียนไดรับการแจงวามีการพบผูติดเชื้อในโรงเรียน 



คําจํากัดความกลุมเสี่ยงจากกระทรวงสาธารณสุข คือ  

37

ผูสัมผัสใกลชิด:
-------------------

● ผูที่สัมผัสใกลชิดกับผูที่มีความเสี่ยงสูง จัดอยูในประเภทความเสี่ยงตํ่า
● ผูที่สัมผัสใกลชิดกับผูที่มีความเสียงตํ่า จัดอยูในประเภทไมมีความเสี่ยง

ผูสัมผัสเสี่ยงสูง:
--------------------

● ผูที่เรียน, ผูอาศัย หรือผูที่ทํางานในหองเดียวกันกับผูปวยที่ไดรับการยืนยันวาติดเชื้อโควิด-19 
● ผูที่มีการสนทนากับผูปวยในระยะหางไมเกิน 1 เมตรนานกวา 5 นาที หรือถูกผูปวยโควิด 19 

ไอหรือจาม โดยที่ผูปวยไมไดมีการปองกัน ตัวอยางเชนไมไดสวมหนากากอนามัย
● ผูที่อยูในบริเวณที่ไมมีการระบายอาการ เชน ภายในรถปรับอากาศ,หองแอร รวมกับผูปวยโค

วิด 19 และอยูหางจากผูปวยนอยกวา1 เมตรในระยะเวลาเกินกวา 15 นาที โดยปราศจากการ
ปองกัน ตัวอยางเชน ไมสวมหนากากอนามัย



Low risk Contact:
---------------------

● A person who participated in other activities with COVID-19 patient but  not 
meeting high risk criteria.

2

TCIS defines High Risk Contact as:

WITHOUT A MASK

within 1 meter for at least
5 minutes

WITH A MASK

within 1 meter for greater
than 15 minutes*

THOSE WITHIN THE 
SAME HOUSEHOLD

Students who have close
 contact with high risk 

contact students

Other activities not delineated
above including, for example:

Walking to class for less than period
of time aforementioned with mask

If the school learns that an infected student or staff member has been on  campus, careful 
contact tracing will occur and high risk contacts will be  required to self isolate at home.  A 

negative ATK test will be required for  re-entry to school. 38



Covid-19 Positive Test Response Plan (Students)
-------------------------------------------------------------

ATK Positive (+) student 
tested prior to arrival

Nurse to 
inform family 

to require 
undergo 

RT-PCR test 
within 48 
hours to 
return to 
campus if 

negative OR 
quarantine 
for 14 days

Family notifies (Principal) Contact Health Center

Health Center to carry out contact tracing

IF RT-PCR Negative 
without symptoms

Return to campus upon proof
of PCR testing

IF RT-PCR Positive, 
Student may return to class
when the following is met:

1. 15 days have passed since infection and the 
student has been symptom free for 48 hours 
prior to arrival (without use of symptom 
reducing medication.

2. A medical certificate and a negative ATK tes 
result, 

3. Verbal clearance from Health Center

39

IF RT-PCR Negative 
With symptoms

May return once 48 hours have passed and 
symptom free without symptom reduction 

medications



Covid-19 High Risk and Positive Case Response Plan (Staff)
-------------------------------------------------------------------------

Tet with Antigent Test Kit (ATK) at home

High Risk Contacts (Home Quarantine)

40

If Positive, 

a. Home Isolation based upon  criteria set by the 
MOPH  (low-risk, mild symptoms,  less than 60) 
and recommend  enrollment in a Home  Isolation 
Program 

b. ATK testing for staff 

If Negative

a. Home Isolation 
b. Symptom monitor
c.  Repeat testing if symptoms return 
d. Repeat testing on morning  of Day 15 (return to 

campus)



Covid-19 Positive Case Response Plan (Staff)
---------------------------------------------------------

ATK Positive (+) staff 
tested prior to arrival Notifies Division Admin

Staff starts quarantine and undergoes 
RT-PCRtest within 48 hours

Health Center to carry out contact tracing

IF RT-PCR Negative 
without symptoms

Return to campus upon proof
Of PCR testing

41

IF RT-PCR Negative 
With symptoms

May return once 48 hours have passed and 
symptom free without symptom reduction 

medications

IF RT-PCR Positive, 
Student may return to class
when the following is met:

1. 15 days have passed since infection and the 
student has been symptom free for 48 hours 
prior to arrival (without use of symptom 
reducing medication.

2. A medical certificate and a negative ATK tes 
result, 

3. Verbal clearance from Health Center



พนักงานถูกแยกเปนกลุมๆ เพื่อลดผลกระทบจากการกักตัว
------------------------------------------------------------------

หากพบผูติดเชื้อสองทานหรือมากวามากกวาเกิดขึ้นในแผนก:  

● ปดออฟฟศทันที 
● จัดการฆาเชื้ออยางละเอียดในสถานที่พบผูติดเชื้อ  
● แผนกนี้จะปด 24 ชั่วโมง 
● สลับทีมมาทํางานในขณะที่ผูสัมผัสใกลชิดทํางานที่บาน 
● ปฏิบัติตามมาตรการผูสัมผัสใกลชิดสําหรับพนักงาน 

มาตการควบคุมการกระจายเชื้อ (คณะครูและผูชวยครู)
-------------------------------------------------------------

หากพบผูติดเชื้อสองทานหรือมากกวาเกิดขึ้นในแผนก (ระดับชั้น ป.5 - ม.6): 

● ปดแผนกนั้นเปนเวลา 14 วัน 
● ปรับรูปแบบการสอนเปนการสอนออนไลน100% 
● จัดการฆาเชื้ออยางละเอียดทั้งแผนกและบริเวณพื้นที่สวนกลางของสวนอื่นดวย
● ปฏิบัติตามมาตการผูสัมผัสใกลชิดสําหรับพนักงาน

มาตรการควบคุมการกระจายเชื้อ 
(พนักงานออฟฟศ)
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หองเรียนทั้งหมดมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดโตะและอุปปรณที่ใชรวมกัน อุปกรณที่สามารถ
ใชไดเพียงครั้งเดียวในระหวางวันหลังใชจะวางไวในตะกรา หลังเลิกเรียนในแตละวันอุปกรณ
เหลานั้นจะถูกทําการฆาเชื้อแลวนํากลับมาใชในวันถัดไป ระดับชั้น ป.5 - ม. 6 นักเรียนจะใชนํ้ายา
ฆาเชื้อทําความสะอาดเช็ดโตะเรียนและ เกาอี้ ของพวกเขาหลังเลิกเรียนในแตละรายวิชา  

การทําความสะอาด
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คณะผูดูแลความสะอาดของโรงเรียนไดรับการอบรมและปฎิบัติตามตารางเวลาการทําความสะอาด
อยางครบถวน บริเวณที่มีการสัมผัสบอยที่สุดจะมีการทําความสะอาดทุกชั่วโมงตลอดทั้งวัน (ราว
บันได, ลูกบิดประตู และอื่นๆ) ในชวงเย็นของแตละวัน พนักงานทําความสะอาด จะทําความสะอาด
หองเรียน, สํานักงานและพื้นที่สวนกลาง ทั้งหมด 



เนื่องจากสถานการณของโรคระบาด ทางโรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการทําความสะอาดเพื่อ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสดวยการทําความสะอาดที่มากกวาปกติหรือวางเจลลางมือไว
ในทุกบริเวณพื้นที่ใชสอยของโรงเรียนที่มีความจําเปนกอนที่จะมีการเปดเรียนในเดือนตุลาคมทาง
โรงเรียนมีนโยบายสําหรับบริเวณที่มีการสัมผัสสูงดวยระบบขั้นตอนการทําความสะอาดตามราย

ละเอียดดานลาง

ขั้นตอนการทําความสะอาด
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บริเวณที่มีการสัมผัสสูง  ประตูทางเขา/ออก
07:30 น- 15:10 น. 

ตารางเวลาทําความสะอาด
07:30 น.    09:30 น.    11:30 น. 

13:30 น.      15:10 น. 

โต/โตะเรียน/เกาอี้
ลูกบิดประตู/ราวบันได 

สวิสซไฟ
ปุมกดลิฟต

ราวระเบียง (ราวบันได) 
เครื่องปริ๊นเตอร 

ตูนํ้าดื่ม 
ที่ใสกระดาษเช็ดมือ บริเวณทั่วไป



การทําความสะอาดประจําวัน (หลังเลิกเรียนl)
 15:10 น. - 21:30 น. 

ภายในอาคาร
ตรวจสอบความเรียบรอยของ 
เฟอรนิเจอร/โตะ /เกาอี้

โทรศัพท/เครื่องใชไฟฟา 
อางลางหนา/กอกนํ้า

กวาดพื้น/ถูพื้น
ทําความสะอาดถัง
ขยะ/ทิ้งขยะ

เช็ดสวิสซไฟ 
เติมนํ้ายาลางมือ/เติม
กระดาษเช็ดมือ

ลูกบิดประตู/ที่จับประตู
/พรม/ดูดฝุนชั้น
หนังสือ

นอกอาคาร
ที่แขวนกระเปา/ผนัง ทางเดิน ระเบียง

การทําความสะอาดหองนํ้าประจําวันRoutine  (ตลอดวัน)
06:30 น. - 21:30 น. 

เทขยะและทําความสําอาดทั้งขยะ 
เติมกระดาษชําระ 

เติมสบูเหลว 
ทําความสะอาดอางลางหนา, 
กระจก

ทําความสะอาดลูกบิดประตู 
ทําความสะอาดหองนํ้า/
โถปสวะl

กวาดพื้น
ถูพื้นดวยนํ้า/ถูพื้นใหแหง
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ภาพถายการทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นที่ตางๆในโรงเรียน
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โรงเรียนมีแผนการรองรับในกรณีพบนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อโดยโรงเรียนจะ
ปฎิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับผูติดเชื้อโควิด 

หากพบบุคคลใดในโรงเรียนมีผลตรวจโควิดเปนบวก,  จะดําเนินการยายบุคคลนั้นออกไปในสวน
พื้นที่แยกที่กําหนดไวทันทีและปฎิบัติตามขั้นตอนอยางเหมาะสม

มาตรการรองรับฉุกเฉิน
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ขอบคุณคะ


