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คำนำ 

 

  เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนวิทยานุกูลนารีได

ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทำคูมือการ

ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ

เปนแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเนื่อง โดยเนน

ความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และเอ้ืออำนวยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให

นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย ความ

เชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน แนวปฏิบัติสำหรับผูบริหาร ครู นักเรียน และผูจำหนายอาหาร ความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ รองรับ

สถานการณโควิด 19 และชองทางสื่อความรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู  ประกาศของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนเพ่ือเฝาระวังปองกันการแพรระบาดสถานการณการ

แพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่งโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปการศึกษา 

2563 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน และแบบประเมิน

ตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

ทางโรงเรียนหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาและผูเก่ียวของสามารถนำไปใชตาม

บริบทและสถานการณของแตละสถานศึกษาภายใตความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด19 ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป   ขอขอบพระคุณ นายกฤษณ  คงเมือง  ผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ  นายประสิทธิ์ อินวรรณา   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ท่ี

ใหนโยบายและคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และขอบคุณคณะครูและบุคลากร  คณะทำงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  ทุกทานท่ีรวมกัน

จัดทำคูมือฉบับนี้เปนอยางสูง 
 

 

 

นายพัชริน  ภูชัย 

ผูอำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

  



 

ข 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ความเชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการ การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

     มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค 

     มิติท่ี 2 การเรียนรู 

     มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 

     มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 

     มิติท่ี 5 นโยบาย 

     มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 

 

1 

4 

5 

7 

8 

9 

แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 10 

แนวปฏิบัติสำหรับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของในสถานศึกษา 15 

แนวปฏิบัติสำหรับครู ผูดูแลนักเรียน 20 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนแกนนำดานสุขภาพ 22 

แนวปฏิบัติสำหรับแมครัว ผูจำหนายอาหารและผูปฏิบัติงานทำความสะอาด 23 

แนวปฏิบัติเวนระยะหางทางสังคม 24 

ความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ รองรับสถานการณโควิด 19 25 

รายการสื่อสุขภาพ รองรับรองรับสถานการณโควิด 19 27 

ชองทางสื่อความรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู 28 

เอกสารอางอิง 

ภาคผนวก 
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มาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน เพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 

มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเช้ือโรค 

1 โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข ใหกับ

นักเรียน ครู และผูเขามาติดตอทุกคน

กอนเขาสถานศึกษา  

 

 

 

 

 
 

 

 

1.จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเขาของโรงเรียน โดยยึดหลัก Social 

distancing โดยทำจุดเวนระยะหาง 1-2 เมตร โดยจุดคัดกรองโดย 

นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน ผูปกครองและผูมาติดตอราชการ 

คัดกรอง ณ จุดคัดกรองบริเวณหนาประตูโรงเรียน โดยใชเครื่อง

สแกนใบหนา วัดไขและตรวจสอบการสวมหนากากอนามัย 

2. ใหครูเวรประจำวันและคณะกรรมการนักเรียน ตรวจสอบการสวม

หนากาก (Check mask) ของนักเรียน บุคคลทุกคนท่ีเขามาใน

โรงเรียนและผูรับการตรวจคัดกรองลางมือดวยสบูและน้ำหรือใชเจล

แอลกอฮอลทำความสะอาดมือ 

กรณี วัดอุณหภูมิรางกายได ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไมมี

อาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย

หอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ไมมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยัน 

ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา ผานการคัดกรอง จะใหเขาเรียน

หรือปฏิบัติงานไดตามปกติ 

กรณี วัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีไข 

รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บ

คอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- วัดซ้ำอีกครั้ง เวลา 15-20 นาที 

- แยกนักเรียนไปไวท่ีหองพยาบาลซ่ึงจัดแยกมีฉากก้ัน 

ไวพรอมท้ังบันทึกรายชื่อและอาการปวย มีการซักประวัติและสังเกต

อาการเสี่ยงหากไมมีประวัติเสี่ยง ใหหยุดพักจนกวาจะหายเปนปกติ 

ประเมินความเสี่ยง แลวแจงผูปกครอง ผูอำนวยการโรงเรียน และสง

ตอสถานพยาบาล   

2 โรงเรียนมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโค

วิด-19 เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย

หอบหายใจลำบาก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไม

รูรส พรอมบันทึกผล สำหรับนักเรียนครู 

และผูเขามาติดตอทุกคนกอนเขา

สถานศึกษา  

 โรงเรียนจะมีการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยง กอนเขาโรงเรียน 

ทุกคน ณ จุดบริเวณคัดกรองโดยครูเวรประจำวันและคณะกรรมการ

นักเรียน พรอมสังเกตอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 

เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส  

 

3 โรงเรียนมีนโยบายกำหนดใหนักเรียน ครู ใหนักเรียน บุคลากร และผูเขามาในสถานศึกษา ทุกคนตองสวม 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 

และผูเขามาในสถานศึกษาทุกคนตอง

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 

หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยูในสถานศึกษา

ตลอดเวลา 

4 โรงเรียนมีการจัดเตรียมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัย สำรองไวใหกับนักเรียน

รองขอหรือผูท่ีไมมีหนากากเขามาใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสำรองไวใหกับ

นักเรียนรองขอหรือผูท่ีไมมีหนากากเขามาในสถานศึกษาอยาง

เพียงพอ  ในกรณีท่ีนักเรียนลืมนำหนากากผาหรือหนากากอนามัย

มาโรงเรียนทางโรงเรียนมีไวสำหรับจำหนาย 

5 โรงเรียนมีจุดลางมือดวยสบู  

อยางเพียงพอ 

มีจุดบริการลางมือดวยสบูและเจลแอลกอฮอลสำหรับลางมือ 

ประจำหองเรียน หองสำนักงาน โรงอาหาร อยางเพียงพอ 

6 โรงเรียนมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล

สำหรับใชทำความสะอาดมือ บริเวณ

ทางเขาอาคารเรียน หนาประตูหองเรียน 

ทางเขาโรงอาหารอยางเพียงพอ 

1. มีจุดบริการลางมือดวยสบูประจำอาคาร 1-4  อาคารโรงฝกงาน  

โรงพลศึกษา โรงอาหาร กอนเขาไปใชอาคาร โดยมีจุดเวนระยะหาง

ตามจุดท่ีกำหนดไว 

2. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือประจำหองเรียนทุกหอง  หอง 

สำนักงาน โรงอาหาร โดยมีจุดเวนระยะหางตามจุดท่ีกำหนดไว 

7 โรงเรียนมีการจัดโตะเรียน เกาอ้ีนั่งเรียน 

ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพักโดยจัดเวน

ระยะหาง ระหวางกัน อยางนอย 1-2 

เมตร (ยึดหลัก Socialdistancing)  

จัดโตะเรียน เกาอ้ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก โดยเวน 

ระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Socialdistancing) 

 

8 โรงเรียนมีการทำสัญลักษณแสดงจุด

ตำแหนงชัดเจนในการจัดเวนระยะหาง

ระหวางกัน 

1. การใชบริการนั่งโตะหินออน และศาลาพัก มีจุดเวนระยะหางโดย 

ทำเครื่องหมายสัญลักษณตามท่ีกำหนด 

2. จัดโตะ เกาอ้ี ท่ีนั่งรับประทานอาหาร โดยเวนระยะหางมีจุด 

กากบาท (X) เวนระยะสลับท่ีนั่งรับประทานอาหาร จุดบริการซ้ือ

อาหาร มีเครื่องหมายสัญลักษณ จุดเวนระยะหางในการซ้ืออาหาร 

9 โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบปกต ิ(On-site) เนื่องจากมี

จำนวนนักเรียนและระยะหางเปนไป

ตามท่ีหนวยงานราชการกำหนด  

โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)  

เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนตอหองไมเกิน 25 คน เปนไปตามท่ี

หนวยงานราชการกำหนด 

10 โรงเรียนมีการทำความสะอาดหองเรียน 

หองตาง ๆ และอุปกรณท่ีใชในการเรียน

การสอน กอนและหลังใชงานทุกครั้ง 

เชนหองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณ

กีฬา 

1. ทำความสะอาด ฉีดพนยาฆาเชื้อในหองเรียน หองปฏิบัติการ  

หองพักครู หองสำนักงาน กอนวันเปดภาคเรียน 

2. เช็ดถูทำความสะอาดกอนและหลังใช หองเรียน หองปฏิบัติการ  

หองพักครู หองสำนักงานหองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬา 

 

11 โรงเรียนมีการทำความสะอาดบริเวณจุด

สัมผัสเสี่ยงรวม ทุกวัน เชน โตะ เกาอ้ี 

ราวบันได กลอนประตู มือจับประตู - 

1. ทำความสะอาดโรงเรียน พ้ืนผิวสัมผัส  และอุปกรณท่ีใชในการ 

เรียนการสอนกอนและ หลังการใชงานทุกครั้ง 

2. กำหนดใหนักเรียนใชของใชสวนตัว ไมใชสิ่งของรวมกัน นำแกวน้ำ 
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ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 

หนาตาง สวนตัวมาจากบาน 

3. การใชวัสดุ อุปกรณ ในการรับประทานอาหาร กำหนดใหผู 

จำหนายอาหารเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ โดยผานการฆาเชื้อดวยการ

ตมในน้ำเดือด โดยผูจำหนายอาหารใหสวมชุดกันเปอน สวมหมวก 

ถุงมือและหนากากอนามัยตลอดเวลา 

12 โรงเรียนมีถังขยะแบบมีฝาปดในหองเรียน  มีถังขยะประจำอาคารและในหองเรียนโดยมีฝาปด 

13 โรงเรียนมีการปรับปรุงซอมแซมประตู 

หนาตาง และพัดลมของหองเรียนใหมี

สภาพการใชงานไดดี สำหรับใชปด - เปด

ใหอากาศถายเทสะดวก  

1. กอนเปดภาคเรียนมีการปรับปรุงซอมแซมประตู หนาตาง และพัด

ลมของหองเรียนใหมีสภาพการใชงานไดดี และจัดทำความสะอาด 

2. อาคารเรียนทุกหองควรเปดประตู หนาตางใหอากาศถายเท และ

ทำความสะอาดหองเรียนและบริเวณตาง ๆ  

14 โรงเรียนมีการแบงกลุมยอยนักเรียนใน

หองเรียนในการทำกิจกรรม 

1.มีการแบงกลุมยอยนักเรียนในหองเรียนในการทำกิจกรรม 

2.หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันจำนวนมาก เชน กีฬาสี 

การเขาคายลูกเสือ 

3.จำกัดจำนวนนักเรียนในการทำกิจกรรมรวมกันและมีการเวน

ระยะหางระหวางบุคคล 

15 โรงเรียนมีการปรับลดเวลาในการทำ

กิจกรรมประชาสัมพันธ ภายหลังการเขา

แถวเคารพธงชาติหนาเสาธง  

ควบคุมจำนวนนักเรยีนท่ีมารวมกิจกรรม โดยแบงนักเรียนใหเขาแถว

บริเวณหนาเสาธง 1 กลุม และเขาเรียนหนาหองเรียนอีก 1กลุม ลด

แออัด หรือลดเวลาทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน 

16 โรงเรียนมีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม

นักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร

กลางวัน 

1.จัดเหลื่อมเวลาในการทำกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

ใหจัดการเรียนการสอนเปนระดับชั้น ในกรณีท่ีจำเปนตองรวม

นักเรียนเปนระดับชั้นตองไปใชสถานท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ีโลงและเวน

ระยะหาง 

2.จัดเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนท่ีมีคาบ 

วางคาบท่ี 4 ใหรับประทานอาหารตรงตามเวลาในคาบท่ี 4 ใหเสร็จ

สิ้นกอนคาบท่ี 5 และออกนอกพ้ืนท่ีโรงงอาหาร  

17 โรงเรียนมีมาตรการใหเวนระยะหางการ

เขาแถวทำกิจกรรม  

มีการเขาแถวทำกิจกรรมบริเวณท่ีกำหนดโดยเวนระยะหางการเขา

แถวอยางนอย 1-2 เมตร ดังนี้ โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  

สลับกันเขาแถวหนาเสาธง ดังนี้ 

- นักเรียนกลุม A เขาแถวหนาเสาธง 

- นักเรียนกลุม B เขาแถวหนาหองเรียน 

18 โรงเรียนมีการกำหนดใหใชของใชสวนตัว 

ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน  

1. กำหนดใหนักเรียนใชของใชสวนตัว ไมใหใชสิ่งของรวมกัน และให

นำแกวน้ำสวนตัวมาจากบาน 

2. การใชวัสดุ อุปกรณ  ในการรับประทานอาหาร กำหนดใหผู

จำหนายอาหาร เปนผูจัดเตรียมอุปกรณ โดยผานการฆาเชื้อดวยการ
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ตมในน้ำเดือดเรียบรอยแลวใหนำไปผึ่งแดดใหแหง 

19 โรงเรียนมีหองพยาบาลหรือพ้ืนท่ีสำหรับ

แยกผูมีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน

หายใจ 

1. หองพยาบาลมีการจัดแยกเตียงผูมีอาการปวยระบบทางเดิน 

หายใจ ออกจากผูมีอาการปวยระบบอ่ืน ๆ ดวยการทำฉากก้ัน

ระหวางเตียงหรือพิจารณาผูปวยสงไปพบแพทย 

2. แยกเตียงผูปวยโดยมีฉากก้ันระหวาง ชาย-หญิง เวนระยะหาง 

1-2 เมตร 

3. แยกเตียงผูปวยท่ีมีอาการท่ัวไป และผูปวยท่ีมีอาการเสี่ยง 

โรคโควิด 19  

20 โรงเรียนมีนักเรียนแกนนำดานสุขภาพ 

นักเรียนหมอนอย เปนอาสาสมัครในการ

ชวยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกัน

หรือดูแลรุนนอง  

1. จัดอบรมใหความรูเรื่องโควิด 19 แกนักเรียนหมอนอย 

หนาท่ีของหมอนอย 

    - ชวยคัดกรองนักเรียนทุกคนภายในหองเรียนตนเอง 

    - ชวยคัดกรองนักเรียนท่ีมาใชบริการในหองพยาบาล 

    - ประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับการแพรระบาดของโรค การ   

ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหหางไกลโควิด 19 

    - ใหความรูดานการปฏิบัติตนในขณะอยูในโรงเรียน 

มิติท่ี 2 การเรียนรู 

21 โรงเรียนมีการติดปายประชาสัมพันธ

แนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี เชน 

วิธีลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากาก

อนามัย การเวนระยะหางระหวางบุคคล 

เปนตน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโรคโควิด-19 

 

 

1. สื่อสารประชาสัมพันธแกครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา 

ผานเว็บไซตโรงเรียน Facebook กลุม Line ติดปายท่ีโรงอาหาร 

หองเรียน และหองน้ำ ใหมีความรูความเขาใจเบื้องตน เก่ียวกับโรค

โควิด 19 ทักษะการลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัย สุขลักษณะสวนบุคคลท่ีดีรวมท้ังการทำความ

สะอาดอยางถูกวิธี 

2. จัดหาสื่อความรูในการปองกันควบคุมโรคโควิด 19 สําหรับใชใน

การเรียนการสอน การเรียนรูนอกหองเรียน หรือกิจกรรมพัฒนา

ผู เ รี ย น  ใน รู ป แ บ บ ข อ งสื่ อ อ อ น ไล น : VTR , Animation , 

Infographicและสื่อสิ่งพิมพ : โปสเตอร แผนพับภาพพลิก คูมือ 

แนวปฏิบัติ 

3. จัดทำรายการสื่อรอบรูดานสุขภาพรองรับสถานการณโควิด–19 

โดยจัดทำเปนคิวอารโคดติดไวตามท่ีตางๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให

นักเรียนไดศึกษาหาความรูและเพ่ือการปองกันท่ีถูกตอง โดยเฉพาะ

นักเรียนไมควรใชมือสัมผัสกับใบหนา หากตองสัมผัสตองลางมือหรือ

เจลแอลกอฮอลทุกครั้ง 

22 โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมการ

จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการ

1. ครูผูสอนและนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขา-ออก

หองเรียน หองสมุดทุกครั้ง 
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เรียนรูตามวัยและสอดคลองกับ

พัฒนาการดานสังคม อารมณ และ

สติปญญา  

2. จัดระบบใหนักเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องกรณีขาดเรียน ลาปวย ปดสถานศึกษา เชน จัดรูปแบบการ

เรียนออนไลน (Class Start) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสการติดตอทาง

โทรศัพท Social media การติดตามเปนรายวันหรือรายสัปดาห 

3. ครูสอนเปนไปตามปกติ (On site) และมีการสอนผานสื่อ ICT 

ประกอบเปนหลัก เชน จัดรูปแบบการเรียนออนไลน (Class Start)  

Youtube  Dltv เปนตน 

4. จัดท่ีนั่งในหองเรียน หองสมุด ระหวางโตะเรียน  การจัดเวน

ระยะหาง ระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม หากตองจัดกิจกรรมกลุมตองมีสมาชิก

ในกลุมไมเกิน 5 คน และมีการเวนระยะระหวางบุคคลประมาณ  

1 เมตร 

5. งดเวนการยืมอุปกรณการเรียนของเพ่ือน ในกรณีท่ีจำเปนตองยืม

ใหนักเรียนลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง 

6. หามทำกิจกรรมท่ีตองมีการสัมผัสกัน 

7. ในชวงของการเปลี่ยนคาบเรียน นักเรียนควรเดินเวนระยะหาง

อยางนอย 1 เมตร 

8. ครูผูสอนและนักเรียนตองสวมหนากากอนามัยทุกครั้ง 

23 โรงเรียนมีมาตรการกำหนดระยะเวลาใน

การใชสื่อออนไลนในสถานศึกษา ไมเกิน 

2 ชั่วโมงตอวัน 

ไมปลอยใหนักเรียนอยูกับสื่อออนไลน (ท่ีไมใชสื่อการเรียนการสอน) 

นานเกินไป 2 ชั่วโมงตอวัน และใหปฏิบัติตามระเบียบการใช

โทรศัพทในสถานศึกษาอยางเครงครัด  
24 โรงเรียนมีการใชสื่อรอบรูดานสุขภาพ

ผานชองทาง Social media เชน 

Website ,Facebook , Line , QR 

Code , E-mail  

1. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อรอบรูดานสุขภาพในรูปแบบ

และผานชองทางหลากหลายท่ีสามารถเขาถึงได อันจะชวยสงเสริม

ใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพนําไปสูการปฏิบัติตนดานสุขภาพท่ี

เหมาะสม สะทอนถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคลดโรค

และปลอดภัย ผาน Website ,Facebook , Line , QR Code ,  

E-mail เปนตน 

2. โรงเรียนบูรณาการสงเสริมการเรียนรูด านสุขภาพรองรับ

สถานการณโควิด–19 ผานกิจกรรมรักษการอาน กิจกรรมสงเสริม

สุขภาพ Kahoot เปนตน 

มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 

25 โรงเรียนมีการเตรียมหนากากผาสำรอง  โรงเรียนจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสำรองไวใหกับ

นักเรียนรองขอหรือผูท่ีไมมีหนากากเขามาในสถานศึกษาอยาง

เพียงพอ  ในกรณีท่ีนักเรียนลืมนำหนากากผาหรือหนากากอนามัย
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มาโรงเรียน 

หากลืมครั้งท่ี 1 ทางโรงเรียนจะมีหนากากผาหรือหนากาก

อนามัยสำรองและใหบำเพ็ญประโยชน 30นาที และบันทึกขอมูลการ

ลืมใชหนากากอนามัยสำรอง  

หากลืมครั้งท่ี 2 ใหนักเรียนบำเพ็ญประโยชน 1ชั่วโมง  

หากลืมครั้งท่ี 3 เปนตนไป ใหนักเรียนบำเพ็ญประโยชน 1ชั่วโมง 

และตองชำระเงินคาหนากากอนามัยใหเรียบรอย 

26 โรงเรียนมีการปรับรูปแบบการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับบริบท 

การเขาถึงการเรียนรูในสถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด19  

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน (On site) ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ลดกิจกรรมกลุม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน 

2. เรียนรูผานโปรแกรมออนไลน เชน Google classroom, Zoom, 

Line เปนตน 

3. ประชุมวีดิโอคอลผานแอปพลิเคชั่นไลนกลุมหองเรียน  Google 

Meet, facebook 

4. ครูผูสอนจัดเตรียมใบงาน ใบความรู สื่อออนไลน แบบฝกหัด 

แบบสรุปความรู แบบทดสอบ ใน Google classroom 

27 โรงเรียนมีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน

ไดรับบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอยาง

ท่ัวถึง  

1. มีการคัดกรองเบื้องตน 

2. มีหนากากอนามัยสำรอง 

3. มีอางลางมือประจำอาคารเรียน 

4. มีเจลลางมือหนาหองเรียน 

5. หากนักเรียนมีอุณหภูมิรางกายท่ีสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส ตอง

คัดแยกนอนพักดูอาการท่ีหองพยาบาล วัดอุณหภูมิรางกายซ้ำ

หลังจากผานไป 30 นาที หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

โรงเรียนมีมาตรการสงตอสถานพยาบาล  โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลทุงขวง เพ่ือดำเนินการตามลำดับการรักษาพยาบาล

ตอไป 

6. นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

7. นักเรียนมีสมุดบัน ทึกสุขภาพดวยตนเองท่ี ได รับแจกจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

8. ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบสมุดบันทึกสุขภาพ เม่ือพบวานักเรียนท่ี

ปรึกษามีปญหาสุขภาพไมเปนไปตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข ให

สงตองานอนามัยโรงเรียน 

28 โรงเรียนมีมาตรการการทำความสะอาด 

และจัดสภาพแวดลอมของท่ีพักและเรือน

นอนใหถูกสุขลักษณะ พรอมมีตารางเวร

1. มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการทำความสะอาดพ้ืนท่ี

สาธารณะเปนประจำ 

2. หองเรียนมีการจัดเวรประจำวัน ในการทำความสะอาดทุกวัน 
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ทุกวัน   3. มีอุปกรณทำความสะอาดท่ีปลอดภัยใหกับนักเรียนอยางเพียงพอ 

4. มีแบบบันทึกประเมิน ติดตาม การทำความสะอาดในแตละวัน 

โดยครูท่ีปรึกษา 

5. เตรียมน้ำยาทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อตามคําแนะนําของ

ผลิตภัณฑ 

6. สื่อสารใหความรูข้ันตอนการทําความสะอาดท่ีถูกตองและ

เหมาะสม 

29 โรงเรียนมีมาตรการการทำความสะอาด

และจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับ

ขอบัญญัติการปฏิบัติดานศาสนกิจ พรอม

มีตารางเวรทุกวัน  

(กรณีมีสถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ) 

1.มีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 5 ส รับผิดชอบทำความสะอาดและจัด

สภาพแวดลอม ศาลาพุทธมงคลทุกวัน โดยมีแบบบันทึกประเมิน 

ติดตามการทำความสะอาดในแตละวันจากครูท่ีปรึกษา 

2.คณะกรรมการนักเรียนรับผิดชอบในการทำความสะอาดและจัด

โตะบูชาในกิจกรรมการสวดมนตไหวพระ ทุกตอนเชาของวัน

พฤหัสบดี โดยเวนระยะหาง 

30 โรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองดานพัฒนาการ การเรียนรู 

หรือดานพฤติกรรมอารมณ รวมถึงภาวะ

สมาธิสั้น และเด็กออทิสติก 

ท่ีสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ  

1. สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยบูรณา

การกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนดานทักษะชีวิต และความ

เขมแข็งทางใจ เขาในการเรียนการสอนปกติในชั่วโมงโฮมรูมและ

ชั่วโมงแนะแนวเพ่ือชวยใหนักเรียนจัดการความเครียดและรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

2. ครูแนะแนวตองชวยคัดกรอง แนะนำ ชวยเหลือเพ่ือใหนักเรียน

เรียนรูและปฏิบัติตามไดพรอมกับเพ่ือนรวมหอง 

3. ครูผูสอนออกแบบสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน 

4. ใหผูปกครอง ชวยกำกับ ดูแล ชวยเหลืออยางใกลชิดในการเรียนรู

ออนไลนของนักเรียน 

5. ในกรณีท่ีมีนักเรียนมีปญหา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะมี

นักจิตวิทยาจากสพม.35 เขามาชวยเหลือ 

มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 

31 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับการ

จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปวย 

กักตัวหรือกรณีปดโรงเรียน  

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยใหนักเรียนศึกษาผาน

ระบบออนไลนทางหองเรียน Google-classroom  และการจัดการ

สอนแบบ On Air โดยเรียนรูทางไกลผานชอง DLTV 

2. ครูประจำวิชาประสานกับครูท่ีปรึกษามอบหมายงานใหใบความรู 

สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

3. ครูประจำวิชา รับ-สง แฟมงานของนักเรียนท่ีปวยกักตัว หรือ 

กรณีปดโรงเรียน 

32 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการ 1. สื่อสารทำความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรทุกฝาย



8 

ขอ มิติ การปฏิบัติของโรงเรียน 

สื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตรา

ทางสังคม(Social stigma)  

ในเรื่องมาตรการการปองกันการ  ตีตราทางสังคม (Social Stigma) 

ในการใหกำลังใจแสดงความเห็นใจกับผูปวย COVID-19 โดยการ

เยี่ยมบานนักเรียน การประชุมผูปกครอง ผานชองทาง line,  

Facebook 

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ จดหมายขาว จัดเสียงตาม

สายในหมูบาน ชุมชน 

3. จัดตั้งกลุมนักเรียนแกนนำ โดยมีนักเรยีนแกนนำ ดานสุขภาพ จิต

อาสา อาสาสมัคร เปนผูสื่อสารดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกัน

หรือดูแลรุนนองโดยการสื่อสารใหกำลังใจ ใหความรูเก่ียวกับโรค 

COVID – 19 

  

33 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติดาน

การจัดการความเครียดของครูและ

บุคลากรของสถานศึกษา  

1. การวางแผนการเตรียมการชวงเปดเทอม ชวง COVID – 19 โดย

การมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทุกคน มี ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ท่ีเปนระบบ มีความชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ลดข้ันตอนท่ีซ้ำซอน 

2. กิจกรรมเปดพ้ืนท่ีสื่อสารพูดคุยปรึกษาหารือโดยทางสื่อเทคโนโลยี

หรือการพูดคุยดวยมาตรการเวนระยะหางเพ่ือพูดคุยสอบถามการ

ปฏิบัติงาน ผอนคลายความเครียดและความกังวล 

3. เชิญวิทยากร นักจิตวิทยา มาใหความรู และใหกำลังใจแกครูและ

บุคลากร 

34 โรงเรียนมีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ

นักเรียนและบุคลากรรวมท้ังตรวจสอบ

เรื่องการกักตัวใหครบ 14 วันกอนมาทำ

การเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน

เปดเรียน 

1. กอนเปดภาคเรียน ครู ท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียน ซักถาม 

สัมภาษณนักเรียนโดยใชแบบประเมินความเสี่ยง ดวย Google 

from 

2. ครูและบุคลากร ตอบแบบประเมินความเสี่ยงดวย Google from 

กอนเปดภาคเรียน  

3. ในระหวางเปดเรียนครูสังเกต สัมภาษณและนักเรียนตอบแบบ

ประเมินความเสี่ยงดวย Google from  

แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของ

โรค COVID – 19 ดวย Google from 

1. ครูท่ีปรึกษานักเรียนแตละหองทำการสอบถาม/สำรวจ

นักเรียนในหองเรียนของทาน  วาระหวางวันท่ี วันท่ี 8-24 ม.ค.64 มี

นักเรียนหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดท่ีเดินทางไป-มากจากพ้ืนท่ี 

23 จังหวัดควบคุม  

         1) กรุงเทพฯ  2) สมุทรปราการ  3) นนทบุรี  4) นครปฐม  
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5) เพชรบุรี  6) ปทุมธานี  7) ตาก  8) พระนครศรีอยุธยา  9) 

สระบุรี  10) ลพบุรี  11)สิงหบุรี  12) อางทอง  13) นครนายก   

14) กาญจนบุรี  15) ราชบุรี  16) สุพรรณบุรี  17) ประจวบคีรขัีนธ  

18) สมุทรสงคราม  19) ฉะเชิงเทรา  20) ปราจีนบุรี  21) สระแกว  

22)ชุมพร  23) ระนอง 

2. ครูท่ีปรึกษาสรุปขอมูลและกรอกลงในแบบฟอรมนี้ให

ครบถวน 

35 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม

ระเบียบสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ท่ีสงสัยติดเชื้อหรือปวยดวยโรคโควิด-19

โดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุดเรียน  

 

1. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรท่ีสงสัยติดเชื้อ COVID – 19 ตองใหกัก

ตัว 14 วัน 

2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรปวยจริงตองใหหยุดรักษาจนหายกวา

จะหายเปนปกติ 

3. กักตัวผูใกลชิดกับผูปวยตามเกณฑควบคุมโรค 

4. กรณีท่ีปวยจริง และรักษาจนหายเปนปกติ ตองมีรับรองแพทยจึง

จะไมถือเปนวันลา หรือ หยุดเรียน 

มิติท่ี 5 นโยบาย 

36 โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ

ความรูการปองกันโรคโควิด-19 แก

นักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง 

โดยการประชุมชี้แจง 

หรือผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 1ครั้ง 

กอนหรือวันแรกของการเปดเรียน  

1. เผยแพรขอมูลความรูการปองกันโรคโควิด-19 ผานทางเว็บไซต

ของโรงเรียน ไลนกลุม ของนักเรียนแตละระดับชั้น 

2. มีการติดปายประชาสัมพันธแนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี 

เชนวิธีลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากาอนามัย การเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลเปนตน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวกับโรคโควิด-19 

37 โรงเรียนมีนโยบายและแนวทางการ

ปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 ของ

สถานศึกษาอยางเปนลายลักษณหรือมี

หลักฐานชัดเจน  

มีการจัดทำคูมือคณะทำงานปองกันการแพรระบาดโรค  โควิด 19 

38 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ไมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กอนเปดภาคเรียนในวันท่ี 

25 มกราคม 2564 แตไดแจงใหทราบในไลนและเว็บไซต 

39 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะทำงานปองกัน

การแพรระบาดโรคโควิด-19และกำหนด

บทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน  

มีการแตงตั้งคณะทำงานปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 

40 โรงเรียนมีมาตรการจัดการความสะอาด

บนรถรับ-สงนักเรียนเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลจัดท่ีนั่งบนรถหรือมี

สัญลักษณจุดตำแหนงชัดเจน (กรณีมีรถ

มีการทำขอตกลงกับพนักงานขับรถและกำชับนักเรียนใหใสหนากาก

อนามัย ไมพูดคุยกันใกลชิดขณะอยูในรถ และใหมีเจลลางมือบนรถ

สำหรับนักเรียนทุกคนลางมือกอนข้ึนรถ 
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รับสงนักเรียน) 

มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 

41 มีแผนการใชงบประมาณในการปองกัน

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ตามความจำเปนและเหมาะสม  

มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน การปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ใหฝายงานท่ีเก่ียวของ ตามความเหมาะสม

โดยบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปให เปนไปตามระเบียบวา

ดวยการใชงบประมาณของสถานศึกษา 

42 มีการจัดหาซ้ือวัสดุอุปกรณปองกันโรคโค

วิด-19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษา เชนหนากากผาหรือ

หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล สบู  

1. มีการจัดหาวัสดุ เชน หนากากอนามัย ใหกับนักเรียนทุกคนและ

สำรองไวสำหรับนักเรียน 

2. มีการจัดทำอางลางมือ 

3. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลประจำอาคารและโรงอาหาร 

4. แจกเจลแอลกอฮอลใหกับครูไดใชภายในหองเรียน  

43 มีการประสานแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน

จากหนวยงาน องคกร หรือเอกชน เพ่ือ

ดำเนินกิจกรรมการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19  

โรงเรียนมีการประสานแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงาน

ไดรับการสนับสนุนไดแกเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย

และเจลแอลกอฮอล จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

44 มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแล

นักเรียนและการจัดการสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประสานขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขมูล

ฐาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และ องคการ

บริหารสวนตำบล (อบต.)  ในการดูแลนักเรียนและการจัดการ

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
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แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 

โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีมีคนอยูรวมกันจำนวนมาก ท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง บุคลากร ผูมาติดตอ และ

ผูจำหนายอาหารกรณีท่ีนักเรียนตองทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือนทำใหมีโอกาสใกลชิดกันมาก ทำใหเกิดความเสี่ยง

ตอการแพรกระจายของเชื้อโรคไดงาย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

1. หองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองปฏิบัติการ 

1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควร

คำนึงถึงสภาพบริบทและขนาดพ้ืนท่ี และจัดทำสัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจน ในการจัดเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล การแบงจำนวนนักเรียน หรือการใชพ้ืนท่ีใชสอยบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยยึด

หลัก Social distancing 

2) จัดใหมีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุมยอย หรือวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามบริบท

สถานการณและเนนใหนักเรียนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 

3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใช

เครื่องปรับอากาศ 

กำหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ ควรเปดประตูหนาตางใหระบายอากาศและทำความ

สะอาดอยางสม่ำเสมอ 

4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครู ใชประจำทุกหองเรียน

อยางเพียงพอ 

5) ใหมีการทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู เครื่องเลน

ของใชรวมทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เ ชากอนเรียนและพักเท่ียง หรือกรณีมีการยายหองเรียนตองทำ

ความสะอาดโตะ เกาอ้ี กอนและหลังใชงานทุกครั้ง 

2. หองสมุด 

1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และ

จัดทำสัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจน 

2) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตางกรณีใช

เครื่องปรับอากาศกำหนดเวลาเปด - ปดเครื่องปรับอากาศ ควรเปดประตู หนาตาง ใหระบายอากาศ และทำ

ความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือสำหรับครูบรรณารักษ นักเรียนและผูใชบริการ

บริเวณทางเขาดานหนา และภายในหองสมุดอยางเพียงพอ 

4) ใหมีการทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ชั้นวาง

หนังสือทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งอาทิ เชากอนใหบริการ พักเท่ียง 

5) การจำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด และใหนักเรียนและผูใชบริการ

ทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา 

3. หองประชุม หอประชุม 
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1) จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองประชุม หอประชุม หากพบผูมี

อาการไข 

ไอ มีน้ำ เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส แจงงดรวมประชุมและแนะนำใหไปพบแพทย

ทันที 

2) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทำ

สัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจน 

3) ผูเขาประชุมทุกคน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 

4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือสำหรับผูเขาประชุม บริเวณทางเขาภายใน

อาคารหอประชุม บริเวณทางเขาดานหนาและดานในของหองประชุม อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

5) งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม 

6) ใหมีการทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยงรวม เชน ลูกบิดประตู รีโมท

อุปกรณสื่อ กอนและหลังใชหองประชุมทุกครั้ง 

7) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กอนและหลังใชหอง

ประชุมทุกครั้ง ควรใชเครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศควรเปดประตูหนาตางให

ระบายอากาศ และทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

4. โรงยิม สนามกีฬา 

1) จัดพ้ืนท่ีทำกิจกรรมและเลนกีฬา ลดความแออัดอาจจัดใหเลนกีฬาเปนรอบ หรือใหมีการ

เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 

2) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือสำหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการ บริเวณ

ทางเขา และ 

บริเวณดานในอาคารอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

3) ทำความสะอาดอุปกรณและเครื่องเลนแตละชนิด กอนหรือหลังเลนทุกวัน อยางนอยวันละ 

1 ครั้ง 

4) จัดใหมีการระบายอากาศ ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง เปดพัดลม 

5) จำกัดจำนวนคนจำนวนเวลาในการเลนกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 

6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมหรือมีการปะทะกันอยาง

รุนแรง เชนวอลเลยบอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เปนตน 

 

 5. หองน้ำหองสวม 

1) จัดเตรียมอุปกรณทำความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณการตวง 

ถุงขยะ ถังน้ำ ไมถูพ้ืน คีบดามยาวสำหรับเก็บขยะ ผาเช็ดทำความสะอาดและอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากผา เสื้อผาท่ีจะน้ำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด 

2) การทำความสะอาดหองน้ำ หองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยน้ำยาทำความสะอาด

ท่ัวไปพ้ืนหองสวม ใหฆาเชื้อโดยใชผลิตภัณฑฆาเชื้อหรือราดน้ำยาฆาเชื้อ ท้ิงไวอยางนอย 10 นาที เนนเช็ด

บริเวณท่ีรองนั่งโถสวม ราวจับประตู กลอนประตู ขันน้ำ กอกน้ำ อางลางมือ ท่ีวางสบู ผนัง ซอกประตู 
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3) หลังทำความสะอาด ควรซักผาเช็ดทำความสะอาดและไมถูพ้ืน ดวยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ

น้ำยาฆาเชื้อแลวซักดวยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดใหแหง 

6. หองพักครู 

1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควร

คำนึงถึงสภาพหองและขนาดพ้ืนท่ี โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อยางเครงครัด 

2) ใหครูสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา 

3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กรณีใช

เครื่องปรับอากาศ 

กำหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ ควรเปดประตู หนาตางใหระบายอากาศ และทำ

ความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

4) ใหมีการทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท

อุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน เปนประจำทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือสำหรับครูและผูมาติดตอบริเวณทางเขา

ดานหนาประตูและภายในหองอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

7. หองพยาบาล 

1) มีครูหรือเจาหนาท่ี เพ่ือดูแลนักเรียนในกรณีท่ีมีนักเรียนปวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ 

2) จัดใหมีพ้ืนท่ีแยกอยางชัดเจนระหวางนักเรียนปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนปวยจาก

สาเหตุอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

3) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน 

4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหนาประตู และภายในหอง

พยาบาลอยางเพียงพอ 

8. โรงอาหาร 

การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารรวมกันของผูใชบริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ 

อุปกรณ ตูกดน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำและผูสัมผัสอาหาร อาจเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคจึงควรมีการดูแลเพ่ือ

ลดและปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้ 

1) กำหนดมาตรการการปฏิบัติใหโรงอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(1) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู สำหรับใหบริการแกผูเขามาใชบริการโรงอาหาร บริเวณ

กอนทางเขาโรงอาหาร 

(2) ทุกคนท่ีจะเขามาในโรงอาหาร ตองสวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย 

(3) จัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร ในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน ท่ี

นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซ้ืออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผูสัมผัสอาหารใหสะอาด 

ดวยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก 

(4) ทำความสะอาดโตะและท่ีนั่งใหสะอาด สำหรับนั่งกินอาหาร ดวยน้ำยาทำความ

สะอาดหรือจัดใหมีการฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หลังจากผูใชบริการทุกครั้ง 
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(5) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยน้ำยาลางจาน และให

มีการฆาเชื้อดวยการแชในน้ำรอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที ลางน้ำใหสะอาด และผึ่งใหแหง กอน

นำไปใชใสอาหาร 

(6) ทำความสะอาดตูกดน้ำดื่ม ภายในตูถังน้ำเย็น อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เช็ด

ภายนอกตูและกอกน้ำดื่มใหสะอาดทุกวัน และเปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลากำหนดของผลิตภัณฑ และ

ตรวจเช็คความชำรุดเสียหายของระบบไฟฟาท่ีใช สายดินตรวจเช็คไฟฟารั่วตามจุดตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณ

กอกน้ำท่ีถือเปนจุดเสี่ยง เพ่ือปองกันไฟฟาดูดขณะใชงาน 

(7) จัดบริการอาหาร เนนปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม

ทุกครั้งการปกปดอาหารปรุงสำเร็จ การใชภาชนะท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดใหมีภาชนะอุปกรณ

สำหรับการกินอาหารอยางเพียงพอเปนรายบุคคล เชน จาน ถาดหลุม ชอน สอม แกวน้ำ เปนตน 

(8) ประชาสัมพันธใหความรูภายในโรงอาหาร เชน การสวมหนากากท่ีถูกวิธี ข้ันตอน

การลางมือท่ีถูกตอง การเวนระยะหางระหวางบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหมสะอาด เปนตน 

(9) พิจารณาทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน ใหนักเรียนมา

รับประทานเองเพ่ือปองกันเชื้อและลดการแพรกระจายเชื้อ 

2) ผูสัมผัสอาหาร ตองดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง และปองกันการ

แพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้ 

(1) กรณีมีอาการปวย ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรู

รส ใหหยุดปฏิบัติงานและแนะนำใหไปพบแพทยทันที 

(2) ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากัน

เปอนและ อุปกรณปองกันการปนเปอนสูอาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 

(3) รักษาความสะอาดของมือ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ กอนปฏิบัติงาน 

และขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจำหนายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือ

สัมผัสสิ่งสกปรก อาจใชเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือรวมดวย หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัส 

(4) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน ใชอุปกรณในการ

ปรุงประกอบอาหาร เชน เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหวางอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตวสด ผัก 

และ ผลไม และไมเตรียมปรงุ ประกอบอาหารบนพ้ืนโดยตรง 

(6) จัดเมนูอาหารท่ีจำหนาย โดยเนนอาหารปรุงสุกดวยความรอน โดยเฉพาะเนื้อสัตว

ปรุงใหสุกดวยความรอนไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหนายอาหารบูดเสียงายเชน อาหาร

ประเภทกะทิ และอาหารท่ีไมผานความรอน เชน ซูชิ เปนตน 

(7) อาหารปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไม

นอยกวา 60 เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสำเร็จ รอการจำหนาย ใหนำมาอุน ทุก 2 ชั่วโมง 

(8) การใชภาชนะบรรจุอาหารแบบใชครั้งเดียวท้ิงตองสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับ

การบรรจุอาหารปรงุสำเร็จ และไมควรใชโฟมบรรจอุาหาร 

(9) ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 

3) ผูท่ีเขามาใชบริการโรงอาหาร ตองปองกันตนเองและปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
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(1) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ หรือใชเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือทุกครั้งกอน

เขาไปในโรงอาหาร กอนกินอาหารภายหลังซ้ืออาหาร การจับเหรียญหรือธนบัตร การสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลัง

ออกจากหองสวม 

(2) ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงอาหารหรือเขา

ไปในสถานท่ีจำหนายอาหาร 

(3) เลือกซ้ืออาหารปรุงสำเร็จสุกใหม หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว เครื่องใน

สัตวท่ีปรุงไมสุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เชน สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความ

เหมาะสมของภาชนะบรรจุ มีการปกปดอาหารมิดชิด ไมเลอะเทอะ ไมฉีกขาด เปนตน 

(4) ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในการซ้ืออาหารขณะรอ

อาหาร นั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ำดื่ม 

(5) พิจารณาเลือกใชระบบการชำระเงินแบบออนไลน 

9. รถรับ - สงนักเรียน 

1) ทำความสะอาดรถรับ – สงนักเรียน และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ราวจับ ท่ีเปดประตู 

เบาะนั่งท่ีวางแขน ดวยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด 

2) นักเรียนท่ีใชบริการรถรับ - สงนักเรียน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา

ท่ีอยูบนรถ ลดการพูดคุยกัน เลนหยอกลอกัน รวมถึงกำหนดจุดรับ - สงนักเรียนสำหรับผูปกครอง 

3) การจัดท่ีนั่งบนรถรับ - สงนักเรียน ควรจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 

- 2 เมตร ท้ังนี้ควรคำนึงถึงขนาดพ้ืนท่ีของรถ จำนวนท่ีนั่ง พิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม

จัดทำสัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อยางเครงครัด 

4) กอนและหลังใหบริการรับ - สงนักเรียนแตละรอบ ทำความสะอาดภายในและภายนอกรถ

ทุกครั้งควรเปดหนาตาง ประตู ระบายอากาศใหอากาศถายเทไดสะดวก 

5) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำความสะอาดมือบอย ๆ บนรถรับ – สงนักเรียน 

10. การเขาแถวเคารพธงชาติ 

1) การจัดพ้ืนท่ีเขาแถว ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร หรือจัดให

มีการเขาแถวบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวางโดยการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม สลับการเขาแถวหนาเสาธงดังนี้ 

นักเรียนกลุม A เขาแถวบริเวณหนาเสาธง 

นักเรียนกลุม B เขาแถวหนาชั้นเรียน 

2) ครูและนักเรียนทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขาแถว

เคารพธงชาติ 

3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหนาเสาธงกรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ ควรใชชองทางอ่ืน 

ๆ เชนเสียงตามสาย ผานออนไลน Line Facebook E-mail แจงในหองเรียน เปนตน 

4) ทำความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใชงานทุกครั้ง เชน เชือกท่ีใช

ชักธงชาติไมโครโฟน เปนตน 
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   ชองทางส่ือความรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู 

 

ส่ือทาง you tube 

1. ข้ันตอนการลางมืออยางถูกวิธี  https://www.youtube.com/watch?v=FFogFcCyhAQ  

                                               
2. อาการ และวิธีปองกันโควิด   https://www.youtube.com/watch?v=myLBc6nse48 

 
ส่ือ infographic 

 

 

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1692 https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1690 

 

 

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1688 https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1685 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFogFcCyhAQ
https://www.youtube.com/watch?v=myLBc6nse48
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1692
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1690
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1688
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1685
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https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1645  https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1635  

 

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1682 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1645
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1635
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1682
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แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

เพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

สถานศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมายเหตุ 

มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเช้ือโรค 

1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข ใหกับนักเรียน ครู และผูเขามาติดตอทุกคนกอน

เขาสถานศึกษา หรือไม 

   

2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ

หายใจลำบาก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรูรส พรอมบันทึกผล สำหรับนักเรียนครู 

และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขาสถานศึกษา หรือไม 

   

3 มีนโยบายกำหนดใหนักเรียน ครู และผูเขามาในสถานศึกษาทุกคนตองสวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัย 

   

4 มีการจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย สำรองไวใหกับนักเรียนรอง

ขอ หรือผูท่ีไมมีหนากากเขามาในสถานศึกษา หรือไม 

   

5 มีจุดลางมือดวยสบู อยางเพียงพอ หรือไม    

6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำความสะอาดมือ บริเวณทางเขา

อาคารเรียน หนาประตูหองเรียน ทางเขาโรงอาหารอยางเพียงพอหรือไม 

   

7 มีการจัดโตะเรียน เกาอ้ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก 

โดยจัดเวนระยะหาง ระหวางกัน อยางนอย 1-2 เมตร (ยึดหลัก 

Socialdistancing) หรือไม 

   

8 มีการทำสัญลักษณแสดงจุดตำแหนงชัดเจนในการจัดเวนระยะหางระหวาง

กันหรือไม 

   

9 กรณีหองเรียนไมสามารถจัดเวนระยะหางตามท่ีกำหนดได 

มีการสลับวันเรียนแตละชั้นเรียน หรือมีการแบงจำนวนนักเรยีน หรือไม 

โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร 

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนและ

ระยะหางเปนไปตามท่ีหนวยงานราชการกำหนด 

   

10 มีการทำความสะอาดหองเรียน หองตาง ๆและอุปกรณท่ีใชในการเรียนการ

สอน กอนและหลังใชงานทุกครั้ง เชนหองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณ

กีฬา หรือไม 

   

11 มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงรวม ทุกวัน เชน โตะ เกาอ้ี ราว

บันไดลิฟต กลอนประตู มือจับประตู - หนาตาง หรือไม 

   

12 มีถังขยะแบบมีฝาปดในหองเรียน หรือไม    
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13 มีการปรับปรุงซอมแซมประตู หนาตาง และพัดลมของหองเรียน 

ใหมีสภาพการใชงานไดดี สำหรับใชปด - เปดใหอากาศถายเทสะดวก 

หรือไม 

   

14 มีการแบงกลุมยอยนักเรียนในหองเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม    

15 มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ ภายหลังการเขาแถว

เคารพธงชาติหนาเสาธง หรือไม 

   

16 มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร

กลางวันหรือไม 

   

17 มีมาตรการใหเวนระยะหางการเขาแถวทำกิจกรรม หรือไม    

18 มีการกำหนดใหใชของใชสวนตัว ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน เชน แกวน้ำ ชอน 

สอม แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หรือไม 

   

19 มีหองพยาบาลหรือพ้ืนท่ีสำหรับแยกผูมีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน

หายใจหรือไม 

   

20 มีนักเรียนแกนนำดานสุขภาพ จิตอาสา เปนอาสาสมัคร 

ในการชวยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกันหรือดูแลรุนนอง หรือไม 

   

มิติท่ี 2 การเรียนรู 

21 มีการติดปายประชาสัมพันธแนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี เชน 

วิธีลางมือท่ีถูกตอง การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางระหวาง

บุคคล เปนตน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับโรคโควิด-19 หรือไม 

   

22 มีการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอน 

โดยคำนึงถึงการเรียนรูตามวัยและสอดคลองกับพัฒนาการดานสังคม 

อารมณ และสติปญญา หรือไม 

   

23 มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใชสื่อออนไลนในสถานศึกษา ในเด็ก

เล็ก(ประถม) ไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไมเกิน 2 

ชั่วโมงตอวันหรือไม 

   

24 มีการใชสื่อรอบรูดานสุขภาพผานชองทาง Social media เชน Website , 

Facebook , Line , QR Code , E-mail หรือไม 

   

มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 

25 มีการเตรียมหนากากผาสำรอง หรือไม    

26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบท 

การเขาถึงการเรียนรูในสถานการณการระบาดของโรคโควิด19 หรือไม 

   

27 มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียนไดรับบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

หรือไม 

   

28 มีมาตรการการทำความสะอาด และจัดสภาพแวดลอมของท่ีพักและเรือน    
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นอนใหถูกสุขลักษณะ พรอมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม (กรณีมีท่ีพักและ

เรือนนอน) 

29 มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลอง 

กับขอบัญญัติการปฏิบัติดานศาสนกิจ พรอมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม 

(กรณีมีสถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ) 

   

30 มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานพัฒนาการ การเรียนรู 

หรือดานพฤติกรรมอารมณ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก 

ท่ีสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ หรือไม 

   

มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 

31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปวย 

กักตัวหรือกรณีปดโรงเรียน หรือไม 

   

32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทาง

สังคม(Social stigma) หรือไม 

   

33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติดานการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร

ของสถานศึกษา หรือไม 

   

34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมท้ังตรวจสอบเรื่อง

การกักตัวใหครบ 14 วันกอนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน

เปดเรียน หรือไม 

   

35 มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรท่ี

สงสัยติดเชื้อหรือปวยดวยโรคโควิด-19โดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุดเรียน 

หรือไม 

   

มิติท่ี 5 นโยบาย 

36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธความรูการปองกันโรคโควิด-19 แกนักเรียน ครู 

บุคลากร และผูปครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผานชองทางตาง ๆ อยาง

นอย 1ครั้ง กอนหรือวันแรกของการเปดเรียน หรือไม 

   

37 มีนโยบายและแนวทางการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 ของ

สถานศึกษาอยางเปนลายลักษณหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม 

   

38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม    

39 มีการแตงตั้งคณะทำงานปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 

และกำหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน หรือไม 

   

40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-สงนักเรียน เวนระยะหางระหวาง

บุคคลจัดท่ีนั่งบนรถหรือมีสัญลักษณจุดตำแหนงชัดเจน หรือไม 

(กรณีมีรถรับสงนักเรียน) 

   

มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 
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41 มีแผนการใชงบประมาณในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ตามความจำเปนและเหมาะสม หรือไม 

   

42 มีการจัดหาซ้ือวัสดุอุปกรณปองกันโรคโควิด-19สำหรับนักเรียนและ

บุคลากรในสถานศึกษา เชนหนากากผาหรือหนากากอนามัย เจล

แอลกอฮอล สบู หรือไม 

   

43 มีการประสานแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงาน องคกร หรอื

เอกชนเชน ทองถ่ิน บริษัทหางราน NGO เปนตนเพ่ือดำเนินกิจกรรมการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม 

   

44 มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดลอม

ในสถานศึกษา หรือไม 

   

เกณฑการประเมิน 

Ranking เกณฑการประเมิน 

สีเขียว ผานท้ังหมด 44 ขอ 

สีเหลือง ผานขอ 1-20 ทุกขอ แตไมผาน ขอ 21-44 ขอใดขอหนึ่ง 

สีแดง ไมผานขอ 1-20 ขอใดขอหนึ่ง 

 

 

สีเขียว  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปดเรียนได 

สีเหลือง  หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปดเรียนได 

    แตตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

สีแดง  หมายถึง  โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได 

    ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

                                          และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ 
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