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ค ำน ำ 
ตามท่ีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมี
ความรุนแรงมากข้ึน และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ  
มีความรุนแรงอยู่ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใวความปลอดภัยทางสุขภาพและระวัง
ป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด และในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบการเลื่อนเวลาเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศก าหนดแนวทางปฏิบัติการเปิด  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ข้อ 1 ไห้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิ ด 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ข้อ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 ก่อนวันที่ก าหนดตามข้อ 1 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นด าเนินการ ดังนี้ 

(1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการ
สอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) 
เท่านั้น 

(2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On 
Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ 
(TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน 

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเอ้ืออ านวยให้
เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปลอดภัย โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ความเชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน และ 
ผู้จ าหน่ายอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รองรับสถานการณ์โควิด 19 และช่องทางสื่อความรู้ที่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ประกาศของโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
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เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ค าสั่งโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2564 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน และแบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทาง
โรงเรียนหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ตามบริบทและ
สถานการณ์ของแต่ละสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 
 
 

นางสาวละอองดาว  แสวงนาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 
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สำรบัญ 
เรื่อง                           หน้ำ 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ค 
ความเชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค      1 
มิติที่ 2 การเรียนรู้         5 
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส       6 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง       8 
มิติที่ 5 นโยบาย          10 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน        10 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร เจ าของสถานศึกษา       12 
แนวปฏิบัติส าหรับครู ผูดูแลนักเรียน        13 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน         14 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง         15 
แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน        16 
มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  23

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 ON         23

ช่องทางสื่อความรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้        24 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2564)     25 

เอกสารอ้างอิง           27

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ         29 

ค าสั่งโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา         30

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน    32 

แบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน    38 

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19    40

แบบแจ้งข้อมูลสถานศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  41 

เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้สามารถจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 หน่วยงานต้นสังกัด  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด)   
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มำตรกำรกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ข้อ มิติ กำรปฏิบัติของโรงเรียน 

มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 

1 โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับ 
นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน 
ก่อนเข้าสถานศึกษา 

1.จดัตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของโรงเรียน โดยยึดหลัก 
Social distancing โดยท าจุดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยจุดคัด
กรองดังนี้ 
- นักเรียน คร ูและบุคลากรโรงเรียน คัดกรอง ณ จุดคัดกรอง 
บริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
- ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ คัดกรอง ณ จุดคัดกรองหน้า
ห้องธุรการ 
- ผู้จ าหน่ายอาหาร คัดกรอง ณ จุดคัดกรองโรงอาหาร 
2. ให้ครูเวรประจ าวันและคณะกรรมการนักเรียน ตรวจสอบการ
สวมหน้ากาก (Check mask) ของนักเรียน บุคคลทุกคนที่เข้ามา
ในโรงเรียนและผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือ
ใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ 
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่
มีอาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ มีน้ ามูกเจ็บคอ หายใจล าบาก
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า ผ่านการคัดกรอง จะให้
เข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต ่37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ
มีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มี
น้ ามูกเจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 
- วัดซ้ าอีกครั้ง เวลา 15-20 นาท ี
- แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องพยาบาลซึ่งจัดแยกมีฉากกั้นไว้พร้อมทั้ง
บันทึกรายชื่อและอาการป่วย มีการซักประวัติและสังเกต 
อาการเสี่ยงหากไม่มีประวัติเสี่ยง ให้พานักเรียนไปส่งต่อสถาน 
อนามัย  และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ ประเมินความ
เสี่ยง แล้วแจ้งผู้ปกครอง ผู้อ านวยการโรงเรียน และส่งตอ่
สถานพยาบาล โรงพยาบาล ต่อไป 
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ข้อ มิติ กำรปฏิบัติของโรงเรียน 

2 โรงเรียนมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง 
โควิด-19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อย 
หอบหายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ 
รู้รส พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียนครู 
และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา 

โรงเรียนจะมีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าโรงเรียน 
ทุกคน ณ จุดบริเวณคัดกรองโดยครูเวรประจ าวันและ
คณะกรรมการนักเรียน พร้อมสังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บ
คอ หายใจล าบากเหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 

3 โรงเรียนมีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู 
และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้อง 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษา ทุกคนต้องสวม 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 
ตลอดเวลา 

4 โรงเรียนมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือ 
หน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้กับนักเรียน 
ร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาใน 
สถานศึกษา 

โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส ารองไว้
ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ ในกรณีที่นักเรียนลืมน าหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยมาโรงเรียน 
- หากลืมครั้งท่ี 1 ทางโรงเรียนจะมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัยส ารองและให้บ าเพ็ญประโยชน์ 30 นาที และบันทึก
ข้อมูลการลืมใช้หน้ากากอนามัยส ารอง 
- หากลืมครั้งท่ี 2 ให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง 
- หากลืมครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ 
1 ชั่วโมง และต้องช าระเงินค่าหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 

5 โรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 
ประจ าห้องเรียน ห้องส านักงาน โรงอาหาร อย่างเพียงพอ 

6 โรงเรียนมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ 
ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณ 
ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน 
ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ 

1. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่บริเวณอาคาร โรงอาหาร ก่อนเข้า
ไปใช้อาคาร โดยมีจุดเว้นระยะห่างตามจุดที่ก าหนดไว้ 
2. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ าห้องเรียนทุกห้อง 
ห้องส านักงาน โรงอาหาร โดยมีจุดเว้นระยะห่างตามจุดที่ก าหนด
ไว้ 

7 โรงเรียนมีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน 
ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพักโดยจัดเว้น 
ระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 
เมตร (ยึดหลัก Social distancing) 

จัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยเว้น 
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) 
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8 โรงเรียนมีการท าสัญลักษณ์แสดงจุด 
ต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง 
ระหว่างกัน 

1. การใช้บริการนั่งโต๊ะหินอ่อน และศาลาพัก มีจุดเว้นระยะห่าง
โดยท าเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามท่ีก าหนด 
2. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ทีน่ั่งรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่างมีจุด 
กากบาท (X) เว้นระยะสลับที่นั่งรับประทานอาหาร จุดบริการซื้อ 
อาหาร มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ จุดเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร 

9 โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการ 
สอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจากมี 
จ านวนนักเรียน และระยะห่างเป็นไป 
ตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 

โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) 
เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน เป็นไปตามที่ 
หน่วยงานราชการก าหนด  
(ห้องขนาด 8*8) 

10 โรงเรียนมีการท าความสะอาดห้องเรียน 
ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน 
การสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์ 
กีฬา 

1. ท าความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพักครู ห้องส านักงาน ก่อนวันเปิดภาคเรียน 
2. เช็ดถูท าความสะอาดก่อนและหลังใช้ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ 
ห้องพักครู ห้องส านักงานห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์
กีฬา 

11 โรงเรียนมีการท าความสะอาดบริเวณจุด 
สัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ราวบันไดลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู 
- หน้าต่าง 

1. ท าความสะอาดโรงเรียน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
เรียนการสอนก่อนและ หลังการใช้งานทุกครั้ง 
2. ก าหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน น า
แก้วน้ าส่วนตัวมาจากบ้าน 
3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหาร ก าหนดให้ผู้ 
จ าหน่ายอาหารเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ โดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
การต้มในน้ าเดือด โดยผู้จ าหน่ายอาหารให้สวมชุดกันเปื้อน สวม
หมวกถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

12 โรงเรียนมีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน มีถังขยะประจ าอาคารและในห้องเรียนโดยมีฝาปิด 
13 โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู 

หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มี 
สภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับใช้ปิด - เปิด 
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก 

1. ก่อนเปิดภาคเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และ 
พัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี และความสะอาด 
2. อาคารเรียนทุกห้องควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
และท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ 

14 โรงเรียนมีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนใน 
ห้องเรยีนในการท ากิจกรรม 

1.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม 
2.หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจ านวนมาก เช่น 
กีฬาสีการเข้าค่ายลูกเสือ 
3.จ ากัดจ านวนนักเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกันและมีการเว้น 
ระยะห่างระหว่างบุคคล 
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15 โรงเรียนมีการปรับลดเวลาในการท า 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้า 
แถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่ 

ควบคุมจ านวนนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ลดแออัด หรือลดเวลา
ท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น 

16 โรงเรียนมีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรม 
นักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร 
กลางวัน 

1.จัดเหลื่อมเวลาในการท ากิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมอบรม
คุณธรรมให้จัดการเรียนการสอนเป็นระดับชั้น ในกรณีที่
จ าเป็นต้องรวมนักเรียนเป็นระดับชั้นต้องไปใช้สถานที่ที่เป็นพื้นที่
โล่งและเว้นระยะห่าง 
2.จัดเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษา รับประทานอาหารเวลา 11.00-12.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาเวลา 12.00-13.00 น. 

17 โรงเรียนมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการ 
เข้าแถวท ากิจกรรม 

มีการเข้าแถวท ากิจกรรมบริเวณท่ีก าหนดโดยเว้นระยะห่างการ
เข้าแถวอย่างน้อย 1-2 เมตร 

18 โรงเรียนมีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว 
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า 
ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 

1. ก าหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ให้ใช้สิ่งของร่วมกัน 
และให้น าแก้วน้ าส่วนตัวมาจากบ้าน 
2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหาร ก าหนดให้ผู้ 
จ าหน่ายอาหาร เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ โดยผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
การต้มในน้ าเดือดเรียบร้อยแล้วให้น าไปผึ่งแดดให้แห้ง 

19 โรงเรียนมีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับ 
แยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน 
หายใจ 

1. ห้องพยาบาลมีการจัดแยกเตียงผู้มีอาการป่วยระบบทางเดิน 
หายใจ ออกจากผู้มีอาการป่วยระบบอ่ืน ๆ ด้วยการท าฉากกั้น 
ระหว่างเตียงหรือพิจารณาผู้ป่วยส่งไปพบแพทย์ 
2. แยกเตียงผู้ป่วยโดยมีฉากกั้นระหว่าง ชาย-หญิง เว้นระยะห่าง 
1-2 เมตร 
3. แยกเตียงผู้ป่วยที่มีอาการทั่วไป และผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยง 
โรคโควิด 19 

20 โรงเรียนมีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ 
จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแล 
สุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแล 
รุ่นน้อง 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโควิด 19 แก่นักเรียนแกนน าด้าน
สุขภาพห้องละ 2 คน 
หน้าที่ของนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ 
- ช่วยคัดกรองนักเรียนทุกคนภายในห้องเรียนตนเอง 
- ช่วยคัดกรองนักเรียนที่มาใช้บริการในห้องพยาบาล 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค การ 
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลโควิด 19 
- ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนในขณะอยู่ในโรงเรียน 
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มิติที่ 2 กำรเรียนรู ้
21 โรงเรียนมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ 

แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น 
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก 
อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
เป็นต้น หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวกับโรคโควิด-19 

1. สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากร และนักเรียนใน
สถานศึกษาผ่านเวปไซต์โรงเรียน Facebook กลุ่ม Line ติดป้าย
ที่โรงอาหารห้องเรียน และห้องน้ า ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้น เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทักษะการล้างมือที่ถูกต้อง การ
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
รวมทั้งการท าความสะอาดอย่างถูกวิธี 
2. จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบของสื่อออนไลน์: VTR , Animation , 
Infographicและสื่อสิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์ แผ่นพับภาพพลิก คู่มือ 
แนวปฏิบัติ3. จัดท ารายการสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพรองรับ
สถานการณ์โควิด–19โดยจัดท าเป็นคิวอาร์โค้ดติดไว้ตามที่ต่างๆ 
ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และเพ่ือการ
ป้องกันที่ถูกต้อง โดยเฉพาะนักเรียนไม่ควรใช้มือสัมผัสกับใบหน้า 
หากต้องสัมผัสต้องล้างมือหรือเจลล์แอลกอฮอล์ทุกครั้ง 

22 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมการ 
จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการ 
เรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ 
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และ 
สติปัญญา 

1. ครูผู้สอนและนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า-
ออกห้องเรียน ห้องสมุดทุกครั้ง 
2. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่องกรณีขาดเรียน ลาป่วย ปิดสถานศึกษา เช่น จัดรูปแบบ
การเรียนออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การติดต่อทางโทรศัพท์ 
Social media การติดตามเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 
3. ครูสอนเป็นไปตามปกติ (On site) และมีการสอนผ่านสื่อ ICT 
ประกอบเป็นหลัก เช่น จัดรูปแบบการเรียนออนไลน์ Line 
Youtube Dltv เป็นต้น 
4. จัดที่นั่งในห้องเรียน ห้องสมุด ระหว่างโต๊ะเรียน การจัดเว้น 
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม หากต้องจัดกิจกรรมกลุ่มต้องมี
สมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 5 คน และมีการเว้นระยะระหว่างบุคคล
ประมาณ1 เมตร 
5. งดเว้นการยืมอุปกรณ์การเรียนของเพ่ือน ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ยืมให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 
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  6. ห้ามท ากิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสกัน 
7. ในช่วงของการเปลี่ยนคาบเรียน นักเรียนควรเดินเว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1 เมตร 
8. ครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

23 โรงเรียนมีมาตรการก าหนดระยะเวลาใน 
การใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ไม่เกิน 
2 ชั่วโมงต่อวัน 

ไม่ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนการ
สอน)นานเกินไป 2 ชั่วโมงต่อวัน  

24 โรงเรียนมีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ผ่านช่องทาง Social media เช่น 
Website ,Facebook , Line , QR 
Code , E-mail 

1. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพใน
รูปแบบและผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ อันจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพน าไปสู่การปฏิบัติตน
ด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม สะท้อนถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ลดโรคและปลอดภัย ผ่าน Website ,Facebook , Line 
, QR Code ,E-mail เป็นต้น 
2. โรงเรียนบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพรองรับ 
สถานการณ์โควิด–19 ผ่านกิจกรรมรักษ์การอ่าน กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

มิติที่ 3 กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส 
25 โรงเรียนมีการเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส ารองไว้

ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ ในกรณีที่นักเรียนลืมน าหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยมาโรงเรียน 
หากลืมครั้งที่ 1 ทางโรงเรียนจะมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัยส ารองและให้บ าเพ็ญประโยชน์ 30นาที และบันทึกข้อมูล 
การลืมใช้หน้ากากอนามัยส ารอง 
หากลืมครั้งที่ 2 ให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ 1ชั่วโมง 
หากลืมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ 1ชัว่โมง 
และต้องช าระเงินค่าหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 

26 โรงเรียนมีการปรับรูปแบบการเรียนการ 
สอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการ
เรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด19 หรือไม่ 

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน (On site) ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา ลดกิจกรรมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน 
2. เรียนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Google Classroom, 
Zoom, Line, เป็นต้น 
3. ประชุมวีดิโอคอลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มห้องเรียน zoom, 
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  4. ครูผู้สอนจัดเตรียมใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด 
แบบสรุปความรู้ แบบทดสอบ โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์  
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

27 โรงเรียนมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
ทั่วถึง 

1. มีการคัดกรองเบื้องต้น 
2. มีหน้ากากอนามัยส ารอง 
3. มีอ่างล้างมือประจ าอาคารเรียน 
4. มีเจลล้างมือหน้าห้องเรียน 
5. หากนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายท่ีสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
ต้องคัดแยกนอนพักดูอาการที่ห้องพยาบาล วัดอุณหภูมิร่างกาย
ซ้ าหลังจากผ่านไป 30 นาท ีหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส โรงเรียนมีมาตรการส่งต่อสถานพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือด าเนินการตามล าดับการรักษาพยาบาล 
ต่อไป 
6. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลข่วงปีละครั้ง 
7. นักเรียนมีสมุดบันทึกสุขภาพด้วยตนเองที่ได้รับแจกจาก 
โรงพยาบาล 
8. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบสมุดบันทึกสุขภาพ เมื่อพบว่านักเรียนที่ 
ปรึกษามีปัญหาสุขภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ส่งต่องานอนามัยโรงเรียน 

28 โรงเรียนมีมาตรการการท าความสะอาด 
และจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือน 
นอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวร 
ทุกวัน 

1. มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ 
สาธารณะเป็นประจ า 
2. ห้องเรียนมีการจัดเวรประจ าวัน ในการท าความสะอาดทุกวัน 
3. มีอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ 
4. มีแบบบันทึกประเมิน ติดตาม การท าความสะอาดในแต่ละวัน 
โดยครูที่ปรึกษา 
5. เตรียมน้ ายาท าความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อตามค าแนะน าของ 
ผลิตภัณฑ์ 
6. สื่อสารให้ความรู้ขั้นตอนการท าความสะอาดที่ถูกต้องและ 
เหมาะสม 
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29 โรงเรียนมีมาตรการการท าความสะอาด 
และจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ 
ข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อม 
มีตารางเวรทุกวัน 
(กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 

1. มีนักเรียนประจ า รับผิดชอบท าความสะอาดและ จัด 
สภาพแวดล้อม ในวัดทุกวัน โดยมีแบบบันทึกประเมิน 
ติดตามการท าความสะอาดในแต่ละวันจากครูที่ปรึกษา 
2.คณะกรรมการนักเรียนรับผิดชอบในการท าความสะอาด และ
จัดโต๊ะบูชาในกิจกรรมทางศาสนา ทุกตอนเย็น โดยเว้นระยะห่าง 

30 โรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความ 
บกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ 
หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะ 
สมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถ
เรียนร่วมกับเด็กปกติ 

1. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านทักษะชีวิต และ
ความเข้มแข็งทางใจ เข้าในการเรียนการสอนปกติในชั่วโมงโฮม
รูมและชั่วโมงแนะแนวเพ่ือช่วยให้นักเรียนจัดการความเครียด
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2. ครูแนะแนวต้องช่วยคัดกรอง แนะน า ช่วยเหลือเพ่ือให้
นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติตามได้พร้อมกับเพ่ือนร่วมห้อง 
3. ครูผู้สอนออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
4. ให้ผู้ปกครอง ช่วยก ากับ ดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการ
เรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน 
5. ในกรณีที่มีนักเรียนมีปัญหา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
31 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับการ 

จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย 
กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยให้นักเรียนศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ทางห้องเรียน Google-classroom,Line 
Google-from ฯลฯ และการจัดการสอนแบบ On Air โดย
เรียนรู้ทางไกลผ่านช่อง DLTV 
2. ครูประจ าวิชาประสานกับครูที่ปรึกษามอบหมายงานให้ใบ
ความรู้สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ  
3. ครูประจ าวิชา รับ-ส่ง แฟ้มงานของนักเรียนที่ป่วยกักตัว หรือ 
กรณีปิดโรงเรียน 

32 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการ 
สื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตรา 
ทางสังคม (Social stigma) 

1. สื่อสารท าความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุก 
ฝ่ายในเรื่องมาตรการการป้องกันการ ตีตราทางสังคม (Social 
Stigma) ในการให้ก าลังใจแสดงความเห็นใจกับผู้ป่วย COVID-
19โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง 
line,Facebook 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว Website  
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33 โรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้าน 
การจัดการความเครียดของครูและ 
บุคลากรของสถานศึกษา 

1. การวางแผนการเตรียมการช่วงเปิดเทอม ช่วง COVID – 19 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทุกคน มีข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน ที่เป็นระบบ มีความชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 
2. กิจกรรมเปิดพ้ืนที่สื่อสารพูดคุยปรึกษาหารือโดยทางสื่อ 
เทคโนโลยีหรือการพูดคุยด้วยมาตรการเว้นระยะห่างเพ่ือพูดคุย 
สอบถามการปฏิบัติงาน ผ่อนคลายความเครียดและความกังวล 
3. เชิญวิทยากร นักจิตวิทยา มาให้ความรู้ และให้ก าลังใจแก่ครู
และบุคลากร 

34 โรงเรียนมีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ 
นักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบ 
เรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาท า 
การเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน 
เปิดเรียน 

1. ก่อนเปิดภาคเรียน ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ซักถาม 
สัมภาษณ์นักเรียนโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง 
2. ครูและบุคลากร ตอบแบบประเมินความเสี่ยงด้วย
แบบสอบถาม 
3. ในระหว่างเปิดเรียนครูสังเกต สัมภาษณ์และนักเรียนตอบแบบ 
ประเมินความเสี่ยงด้วย แบบสอบถาม ทุกวันจันทร์ในคาบแนะ
แนวโดยมีหัวข้อ Google from ดังนี้ 
แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 ด้วย Google from 
1. ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ท่ีมีการรายงานการ 
ระบาดต่อเนื่องของโรค COVID – 19 ใน 14 วันที่ผ่านมา 
2. ท่านเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ 
3. ท่านมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือ 
ยืนยันโรคติดเชื้อ COVID – 19 หรือไม่ 
4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ที่มี 
รายงานการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 หรือไม่ 

35 โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม 
ระเบียบส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร 
ที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 
โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 

1. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อ COVID – 19 ต้อง
ให้กักตัว 14 วัน 
2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงต้องให้หยุดรักษาจนหาย
กว่าจะหายเป็นปกติ 
3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์ควบคุมโรค 
4. กรณีท่ีป่วยจริง และรักษาจนหายเป็นปกติ ต้องมีรับรองแพทย์
จึงจะไม่ถือเป็นวันลา หรือ หยุดเรียน 
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ข้อ มิติ กำรปฏิบัติของโรงเรียน 

มิติที่ 5 นโยบำย 
36 โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง 
โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1ครั้งก่อนหรือวันแรก
ของการเปิดเรียน 

1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน ไลน์ และครูที่ปรึกษา 
2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่
ดีเช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาอนามัย การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นต้น หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

37 โรงเรียนมีนโยบายและแนวทางการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมี 
หลักฐานชัดเจน 

มีการจัดท าคู่มือคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด 19 

38 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 

39 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกัน 
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19และก าหนด 
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

40 โรงเรียนมีมาตรการจัดการความสะอาด 
บนรถรับ-ส่งนักเรียนเว้นระยะห่าง 
ระหว่างบุคคลจัดที่นั่งบนรถหรือมี 
สัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน (กรณีมีรถ 
รับส่งนักเรียน) 

มีการท าข้อตกลงกับพนักงานขับรถและก าชับนักเรียนให้ใส่
หน้ากากอนามัย ไม่พูดคุยกันใกล้ชิดขณะอยู่ในรถ และให้มีเจล 
ล้างมือบนรถส าหรับนักเรียนทุกคนล้างมือก่อนขึ้นรถ 

มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน 
41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน การป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง ตามความ
เหมาะสมโดยบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโค 
วิด-19ส าหรับนักเรียนและบุคลากรใน 
สถานศึกษา เช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก 
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 

1. มีการจัดหาวัสดุ เช่น หน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนทุกคน
และส ารองไว้ส าหรับนักเรียน 
2. มีการจัดท าอ่างล้างมือ 
3. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจ าอาคารและโรงอาหาร 
4. แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับครูได้ใช้ภายในห้องเรียน 
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ข้อ มิติ กำรปฏิบัติของโรงเรียน 

43 มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน 
จากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชนเช่น 
ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 

โรงเรียนมีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนได้แก่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย 
และเจลแอลกอฮอล์  
 

44 มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแล 
นักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประสานขอความร่วมมือจากเจ าหน้าที่สาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ โรงพยาบาล
ในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

เพ่ือใหแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เกิดประโยชน
และมีผลกระทบในทางที่ดีตอบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร เจาของสถานศึกษา ครู ผูดูแลนักเรียน  
ผูปกครองนักเรียน และแมครัว ผูจ าหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานท าความสะอาด ดังนั้น จึงก าหนดใหมีแนว
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรของสถานศึกษาส าหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนอยางเครงครัด มีดังนี้ 
 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร เจ าของสถานศึกษา 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
2. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบดวย 

ครูนักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น ชุมชน และผูเกี่ยวของ พรอมบทบาทหนาที ่
3. ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ

(Emergency operation for infectious disease outbreaks) 
4. สื่อสารประชาสัมพันธการปองกันโรคโควิด 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการ

เ รี ยนการสอนให แก ครู  นั ก เ รี ยน  ผู ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึ กษา  ผ าน 
ชองทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับโรคโควิด 19 จากแหลงขอมลูที่เชื่อถือได 

5. สื่อสารท าความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีอาจพบ
บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน หรือผูปกครองติดเชื้อโรคโควิด 19 

6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเขาไปในสถานศึกษา (Point of entry) ใหแก นักเรียน 
ครู บุคลากร และผูมาติดตอ และจัดใหมีพ้ืนที่แยกโรค อุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมชองทางการสื่อสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง 
และเจาหนาที่สาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย 

7. ควรพิจารณาการจัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทไดอยาง 
ตอเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดสถานศึกษา การจัดใหมีการเรียน
ทางไกล สื่อออนไลน การติดตอทางโทรศัพท Social media โดยติดตามเปนรายวัน หรือสัปดาห 

8. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษาให
รีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปดสถานศึกษา ตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

9. มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรไดรับ กรณีพบอยู ใน 
กลุมเสี่ยงหรือกักตัว 

10. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 
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แนวปฏิบัติส าหรับครู ผูดูแลนักเรียน 
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง ค าแนะน าการปองกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไมได

กลิ่นไมรรูส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามค าแนะน าของเจาหนาที่สาธารณสุขอยาง
เครงครัด 

3. แจงผูปกครองและนักเรียน ใหน าของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง พรอมใช เชน 
ชอน สอม แกวน้ า แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผาหรือหนากากอนามัย เปนตน 

4. สื่อสารความรูค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพร
กระจายโรคโควิด 19 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากากผาหรือหนา
กากอนามัยค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท า
กิจกรรมรวมกันจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด 

5. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใชงาน 
6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหาง ระหวาง

บุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และก ากับใหนักเรียน สวมหนา
กากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ 

7. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู ในกลุมเสี่ยงตอการติด
โรคโควิด 19 และรายงานตอผูบริหาร 

8. ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เขามาในสถานศึกษาในตอนเชา ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู
มาติดตอโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดิน
หายใจ เชนไข ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส โดยติดสัญลักษณ
สติ๊กเกอรหรือตราปมแสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว 

 กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการมีไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาซลเซียสขึ้นไป รวมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพ้ืนที่แยกสวน ใหรีบแจงผูกครองมารับและ
พาไปพบแพทย ใหหยุดพักที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือระเมิน
สถานการณและด าเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพ่ือพิจารณาการปดสถานศึกษาตาม
มาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทางเขาสบู 
ลางมือบริเวณอางลางมือ 
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9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมี
พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและน าเขาขอมูลที่สังเกตพบในฐานขอมูล  
ดานพฤติกรรมอารมณสังคมของนักเรียน (หรือฐานขอมูล HERO) เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับ 
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตตอไป 

10. วิธีการปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูก าหนด ดวยการแกปญหาการ
เรียนรูใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค” 

11. ครูสื่อสารความรู เกี่ยวกับความเครียด วาเปนปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นไดในภาวะวิกฤติที่มีการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 และน ากระบวนการการจัดการความเครียด การฝกสติใหกลมกลืนและ
เหมาะสมกับนักเรียนแต ละวัย ร วมกับการฝ กทักษะชีวิตที่ เสริมสร างความเข มแข็งทางใจ 
(Resilience) ใหกับนักเรียนไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 

12. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาที่การดูแลนักเรียนจ านวนมาก และ
ก ากับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดโรคโควิด 19 เปนบทบาทส าคัญ อาจจะสรางความเครียด
วิตกกังวล ทั้งจากการเฝาระวังนักเรียน และการปองกันตัวทานเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น
เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุตาง ๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไมกระจางชัดเจน แนะน าใหสอบทานกับผูบริหาร หรือ

เพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติที่ตรงกัน 
2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไมสบายใจ รองขอสิ่งจ าเปน 

ส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการปองกันการติดโรคโควิด 19 เชน สถานที่สื่อการสอน
กระบวนการเรียนรู การสงงานหรือตรวจการบาน เปนตน หากทานเปนกลุมเสี่ยง มีโรคประจ าตัว
สามารถเขาสูแนวทางดูแลบุคลากรของสถานศึกษา 

3) จัดใหมีการจัดการความเครียด การฝกสติ เปนกิจวัตรกอนเริ่มการเรียนการสอนเพ่ือลดความวิตก
กังวลตอสถานการณที่ตึงเครียดนี้ 

 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

1. เมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้าให้นั่งอยู่ที่โรงอาหารหรือในห้องเรียนตามจุดที่โรงเรียนก าหนดโดยเว้น 
ระยะห่างทางสังคม เมื่อถึงเวลาท้ากิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนขึ้นห้องเรียน และนั่งที่โต๊ะเรียน
ของตนเองร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง(เคารพธงชาติ สวดมนต์) ในห้องเรียนหรือหน้าห้องเรียน ยกเว้น
ตัวแทนที่ก าหนดให้ลงมาท้ากิจกรรมเคารพธงชาติที่สนามแล้วแต่กรณี 

2. สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า (ควรมีส ารองคนละ 1 ชิ้นเพ่ือเปลี่ยนระหว่างวัน) ในกรณีที่สวม
face shield จะต้องสวมหน้ากากด้วยตลอดเวลา ที่อยู่ในโรงเรียน 

3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าหรือใช้แอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ จุดเสี่ยงโดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องสุขา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า 
ตา ปาก จมูกโดยไม่จ าเป็น 



15 
 

4. นั่งเรียนตามที่ก าหนดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1–2 เมตร ในการท ากิจกรรมระหว่าง
เรียนช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น การเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหารหรือรับถาดอาหาร การนั่ง
รับประทานอาหาร ฯลฯ 

5. ดูแลอุปกรณ์ส่วนตัว ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ หน้ากาก อนามัย และท าความ
สะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน ทั้งนี้ให้นักเรียนเตรียมกระติกน้ า ขวดน้ า แก้วน้ า
หรือภาชนะใส่น้ าดื่มมาเองจากบ้าน งดใช้ร่วมกัน 

6. ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุก ออกก าลังกายและนอนหลับอย่าง
เพียงพอ 

7. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ (37.5 องศาฯ) ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งอาจารย์หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ 

8. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรค Covic-19 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
1. จัดหาอุปกรณ์ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอและท าความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากอนามัย/

หน้ากากผ้า ของใช้ส่วนตัว เช่น กระติกน้ า ขวดน้ า แก้วน้ าหรือภาชนะใส่น้ าดื่ม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ 
2. จัดหาแอลกอฮอล์เจลแบบพกพาติดตัวและก าชับบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือ

สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
3. ตอนเช้ากรณีผู้ปกครองมารับ – ส่งนักเรียน จอดรถบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด และขอความร่วมมือ

ผู้ปกครองไม่เข้าบริเวณโรงเรียน ถ้าต้องการติดต่อกับโรงเรียนให้มาหลังเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
หลังเลิกเรียน นักเรียนจะรอผู้ปกครองอยู่บริเวณที่โรงเรียนก าหนด ขอให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน
หลังเวลาเลิกเรียน ฝ่ายประถมไม่เกินเวลา 16.30 น. ฝ่ายมัธยมไม่เกินเวลา 17.30 น. และปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และสามารถข้ึนรถได้ทันทีเมื่อรถมาถึงหน้าโรงเรียน หากรถ
ผู้ปกครองมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วแต่นักเรียนยังไม่มาขอความกรุณาผู้ปกครองขับรถวนอีกรอบหนึ่ง 

4. ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกลับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่นการ
เข้าเรียนตามเวลา การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

5. ดูแลสุขภาพบุตรหลานด้วยการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ออกก าลังกายและพักผ่อนนอนหลับอย่าง
เพียงพอ 

6. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ
ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ควรแยกเด็กให้พักผ่อน
อยู่ที่บ้านไม่ควรมาโรงเรียนจนกว่า จะหายเป็นปกติกรณีโรงเรียนตรวจพบว่านักเรียนมีไข้หรือมี
อาการผิดปกติโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองเพ่ือส่งกลับทุกกรณี 

7. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่ เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 และ
หากท่านมีการ เดินทางไปในพ้ืนที่ เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือดินทางไป
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
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แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีมีคนอยู่รวมกันจ านวนมาก ทั้งนักเรียน คร ูผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อ และ 
ผู้จ าหน่ายอาหารกรณีที่นักเรียนต้องท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนท าให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ท าให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้ 
1. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติกำร 
1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรค านึงถึงสภาพ
บริบทและขนาดพื้นที ่และจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน ในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การ
แบ่งจ านวนนักเรียน หรือการใช้พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม  โดยยึดหลัก Social 
distancing 
2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์และเน้นให้
นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
ก าหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศและท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ 
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักเรียนและครู ใช้ประจ าทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
5) ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประต ูเครื่องเล่นของใช้ร่วมทุกวัน 
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เ ช้าก่อนเรียนและพักเท่ียง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี 
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
2. ห้องสมุด 
1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจัดท าสัญลักษณ์
แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน 
2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่างกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
ก าหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ 
3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูบรรณารักษ์ นักเรียนและผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า
ด้านหน้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
4) ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุกวัน ๆ ละ 
2 ครั้งอาท ิเช้าก่อนให้บริการ พักเท่ียง 
5) การจ ากัดจ านวนคนจ ากัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา 
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3. ห้องประชุม หอประชุม 
1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการไข้ไอ มีน้ า 
เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งงดร่วมประชุมและแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที 
2) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุด
ต าแหน่งชัดเจน 
3) ผู้เข้าประชุมทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายในอาคารหอประชุม 
บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 
6) ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมทอุปกรณ์สื่อ ก่อน
และหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
ควรใช้เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศควรเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศ และ
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
4. โรงยิม สนำมกีฬำ 
1) จัดพ้ืนที่ท ากิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัดอาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณทางเข้า และบริเวณ
ด้านในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่นแต่ละชนิด ก่อนหรือหลังเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
4) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม 
5) จ ากัดจ านวนคนจ านวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 
6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง  เช่น
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
5. ห้องน้ำห้องส้วม 
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ ายาท าความสะอาดอุปกรณ์การตวงถุงขยะ ถังน้ า 
ไม้ถูพ้ืน คีบด้ามยาวส าหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดท าความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผา้ เสื้อผ้าที่จะน้ ามาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด 
2) การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไปพ้ืนห้องส้วม 
ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหรือราดน้ ายาฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถส้วม 
ราวจับประต ูกลอนประต ูขันน้ า ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประต ู
3) หลังท าความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาฆ่าเชื้อแล้ว
ซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 
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6. ห้องพักครู 
1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรค านึงถึงสภาพห้อง
และขนาดพื้นที ่โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
ก าหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ 
4) ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้าด้านหน้าประตูและ
ภายในห้องอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

7. ห้องพยำบำล 
1) มีครูหรือเจ าหน้าที่ เพ่ือดูแลนักเรียนในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
2) จัดให้มีพ้ืนที่แยกอย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอ่ืน  ๆ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
3) ท าความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 
4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตู และภายในห้องพยาบาลอย่าง
เพียงพอ 
8. โรงอำหำร 
การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ตู้กดน้ าดื่ม 
ระบบกรองน้ าและผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคจึงควรมีการดูแลเพ่ือลดและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
1) ก าหนดมาตรการการปฏิบัติให้โรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ ส าหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหาร 
(2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
(3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น ที่นั่งกินอาหาร จุดรับ
อาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ าดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหารให้สะอาดด้วยน้ ายาท าความ
สะอาดหรือผงซักฟอก 
(4) ท าความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด ส าหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือจัดให้มีการฆ่า
เชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง 
(5) ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ ์และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ ายาล้างจาน และให้มีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่
ในน้ าร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ าให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง ก่อนน าไปใช้ใส่อาหาร 
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(6) ท าความสะอาดตู้กดน้ าดื่ม ภายในตู้ถังน้ าเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช็ดภายนอกตู้และก๊อกน้ าดื่มให้
สะอาดทุกวัน และเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาก าหนดของผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คความช ารุดเสียหายของ
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ สายดินตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ าท่ีถือเป็นจุดเสี่ยง เพ่ือป้องกัน
ไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน 
(7) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ทุกครั้งการปกปิด
อาหารปรุงส าเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ส าหรับการกิน
อาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ า เป็นต้น 

(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น 
(9) พิจารณาทางเลือกใหผู้้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน ให้นักเรียนมารับประทานเองเพ่ือป้องกันเชื้อ
และลดการแพร่กระจายเชื้อ 
2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
(1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน
และแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันท ี
(2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อนและ อุปกรณ์ป้องกัน
การปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
(3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า ก่อนปฏิบัติงานและขณะเตรียมอาหาร
ประกอบอาหาร และจ าหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้
เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส 
(4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร 
เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผักและ ผลไม้ และไม่
เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
(6) จัดเมนูอาหารที่จ าหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อน
ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจ าหน่ายอาหารบูดเสียง่ายเช่น อาหารประเภทกะทิ และอาหารที่
ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น 
(7) อาหารปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
กรณีอาหารปรุงส าเร็จ รอการจ าหน่าย ให้น ามาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
(8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุอาหารปรุง
ส าเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
(9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
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(1) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปในโรงอาหาร 
ก่อนกินอาหารภายหลังซื้ออาหาร การจบัเหรียญหรือธนบัตร การสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังออกจากห้องส้วม 
(2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 
(3) เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุกและ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ 
มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 
(4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรออาหาร นั่งกินอาหาร 
ขณะรอกดน้ าดื่ม 
(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากท่ีถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น 
(9) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน ให้นักเรียนมารับประทานเองเพ่ือป้องกันเชื้อ
และลดการแพร่กระจายเชื้อ 
2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
(1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน
และแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันท ี
(2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อนและ อุปกรณ์ป้องกัน
การปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
(3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า ก่อนปฏิบัติงานและขณะเตรียมอาหาร
ประกอบอาหาร และจ าหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้
เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส 
(4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร 
เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผักและ ผลไม้ และไม่
เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
(6) จัดเมนูอาหารที่จ าหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อน
ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจ าหน่ายอาหารบูดเสียง่ายเช่น อาหารประเภทกะทิ และอาหารที่
ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น 
(7) อาหารปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
กรณีอาหารปรุงส าเร็จ รอการจ าหน่าย ให้น ามาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
(8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุอาหารปรุง
ส าเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
(9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
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3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
(1) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปในโรงอาหาร 
ก่อนกินอาหารภายหลังซื้ออาหาร การจับเหรียญหรือธนบัตร การสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังออกจากห้องส้วม 
(2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 
(3) เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุกและ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ 
มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 
(4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรออาหาร นั่งกินอาหาร 
ขณะรอกดน้ าดื่ม 
(5) พิจารณาเลือกใช้ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ (8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การ
สวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่
สะอาด เป็นต้น 
(9) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน ให้นักเรียนมารับประทานเองเพ่ือป้องกันเชื้อ
และลดการแพร่กระจายเชื้อ 
2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
(1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน
และแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที 
(2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อนและ อุปกรณ์ป้องกัน
การปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
(3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า ก่อนปฏิบัติงานและขณะเตรียมอาหาร
ประกอบอาหาร และจ าหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้
เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส 
(4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร 
เช่น เขยีง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผักและ ผลไม้ และไม่
เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
(6) จัดเมนูอาหารที่จ าหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อน
ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจ าหน่ายอาหารบูดเสียง่ายเช่น อาหารประเภทกะทิ และอาหารที่
ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น 
(7) อาหารปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
กรณีอาหารปรุงส าเร็จ รอการจ าหน่าย ให้น ามาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
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(8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุอาหารปรุง
ส าเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
(9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
(1) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปในโรงอาหาร 
ก่อนกินอาหารภายหลังซื้ออาหาร การจับเหรียญหรือธนบัตร การสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังออกจากห้องส้วม 
(2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(3) เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุกและ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ 
มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 
(4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรออาหาร นั่งกินอาหาร 
ขณะรอกดน้ าดื่ม 
(5) พิจารณาเลือกใช้ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ 

9. รถรับ - ส่งนักเรียน 
1) ท าความสะอาดรถรับ – สง่นักเรียน และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตูเบาะนั่งที่วางแขน 
ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาด 
2) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลด
การพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงก าหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนส าหรับผู้ปกครอง 
3) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2 เมตร ทั้งนี้
ควรค านึงถึงขนาดพ้ืนที่ของรถ จ านวนที่นั่ง พิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสมจัดท า
สัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
4) ก่อนและหลังให้บริการรับ - ส่งนักเรียนแต่ละรอบ ท าความสะอาดภายในและภายนอกรถทุกครั้งควรเปิด
หน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถรับ – ส่งนักเรียน 
10. กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
1) การจัดพ้ืนที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือจัดให้ 
2) ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงกรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอ่ืน ๆ เช่นเสียงตาม
สาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น 
4) ท าความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่ใช้ชักธงชาติ
ไมโครโฟน เป็นต้น 
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มำตรกำรแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำเพื่อด ำเนินกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 ON 
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ช่องทำงสื่อควำมรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

สื่อทำง you tube 

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

 

2. อาการ และวิธีป้องกันโควิด 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.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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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (เปดิภำคเรยีน 14 มิถุนำยน 2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยค านึงถึง

ความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เก่ียวข้อง ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการรักษาความปลอดภัย

อย่างเหมาะสม โดยแต่ละห้องเรียนต้องมีจ านวนนักเรียน 20-25 คน จึงก าหนดมาตรการในการจัดรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ (นักเรียนมาเรียนทุกวัน) เหมาะส าหรับนักเรียน

ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง และการลดความแออัด โดยห้องเรียนมาตรฐาน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดจ านวนนักเรียน ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (ขนาดของ

ห้องเรียน 8*8) จัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่าง

น้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) 
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รูปแบบท่ี 2 กำรจัดกำรเรียนแบบออนไลน์ (ONLINE) 

 

 

 การสื่อสารผ่านไลน์ กลุ่มครูประจ าชั้นและครูผู้สอนและละรายวิชา เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง

ครูกับนักเรียน เพ่ือติดต่อสื่อสาร ติดตามนักเรียนในการเรียนออนไลน์ การมอบหมายงาน วีดีโอ ใบงาน 

แบบฝึกหัด การเรียนการสอน บทเรียนต่าง ๆ 
 

 
 

 Zoom เป็นการสอนแบบถ่ายทอดวีดีโอสด ที่ครูและนักเรียนพูดคุยแบบเห็นหน้า เสมือนเป็น

ห้องเรียนจริง ใช้เพ่ือการสรุปบทเรียนอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติม การท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าแบบฝึกหัดร่วมกัน 

การถามและตอบค าถามของนักเรียน ทั้งนี้จะมีการบันทึกวีดีโอฝากไว้ในกลุ่มไลน์ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สะดวก

ในช่วงเวลาที่ก าหนดให้สามารถรับชมย้อนหลังได้ 
 

 

 Google Classroom เป็นการเข้าใช้งานของนักเรียน การสร้างและตั้งค่าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการน า

ผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียน มีการใส่เนื้อหา สื่อ การมอบหมายงาน การตรวจงาน และการให้คะแนน มีการสร้าง

บทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใช้ และสามารถดูสรุปคะแนนจากการท าบทเรียน และเป็นการเก็บคะแนนชั้น

เรียนที่สะดวก 
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แบบประเมินตนเองของสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน  

เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

โรงเรียน เทพพิทักษ์วิทยา 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ต าบล ในเวียง อ าเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 

โทรศัพท์ 054-522086 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
มิติที่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 
1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามา

ติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 
   

2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บ
คอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส 
พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุก
คน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

   

3 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษา
ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

   

4 มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส ารองไว้
ให้กับนักเรียน ร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาใน
สถานศึกษา หรือไม่ 

   

5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่    
6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ 

บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรง
อาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 

   

7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก 
โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึด
หลัก Social distancing) หรือไม่ 

   

8 มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้น
ระยะห่างระหว่างกัน หรือไม่ 

   

9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่ก าหนดได้ มี
การการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจ านวน
นักเรียน หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร  
9.1 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจาก มี
จ านวนนักเรียนและระยะห่างเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด 
9.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) (สามารถตอบได้มากกว่า 1 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 การสลับช้ันมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 
รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ 
วันคี่ 
รูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวัน
มาเรียน 5 วันหยุด 9 วัน 
รูปแบบที่ 4 การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน 
แบบเรียนทุกวัน  
รูปแบบที่ 5 การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่ง
นักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
รูปแบบที่ 6 รูปแบบอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..........................  

 
 
 
 
 
 

10 มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ 

   

11 มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู - 
หน้าต่าง หรือไม่ 

   

12 มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน หรือไม่    
13 มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของ

ห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับใช้ปิด - เปิดให้
อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 

   

14 มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม 
หรือไม่ 

   

15 มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลัง
การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่ 

   

16 มีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
17 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม หรือไม่    
18 มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 
หรือไม่ 

   

19 มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทาง
ระบบทางเดินหายใจ หรือไม่  

   

20 มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ใน
การช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง 
หรือไม่ 

   

มิติที่ 2 กำรเรียนรู้ 
21 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัย

ที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 หรือไม่ 

   

22 มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้าน
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 

   

23 มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ใน
สถานศึกษา ในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ 

  กรณีที่สถานศึกษา
ไม่ได้ใช้สื่อ
ออนไลน์ใน
สถานศึกษา
เนื่องจากจัดการ
เรียนการสอน on-
site กรุณาท า
เครื่องหมาย  
ในช่อง “มี” และ
ระบุรายละเอียดใน
ช่องหมายเหตุ  

24 มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media 
เช่น Website , Facebook , Line , QR Code , E-mail 
หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
มิติที่ 3 กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส 
25 มีการเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง หรือไม่    
26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท

การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
19 หรือไม่ 

   

27 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง หรือไม่ 

   

28 มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่
พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน 
หรือไม่ (กรณีมีที่พักและเรือนนอน) 

  กรณีที่สถานศึกษา
ไม่มีที่พักและเรือน
นอน กรุณาท า
เครื่องหมาย  
ในช่อง “มี” และ
ระบุรายละเอียดใน
ช่องหมายเหตุ 

29 มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมี
ตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 

  กรณีที่สถานศึกษา
ไม่มีสถานที่ปฏิบัติ
ศาสนากิจ กรุณา
ท าเครื่องหมาย  
ในช่อง “มี” และ
ระบุรายละเอียดใน
ช่องหมายเหตุ 

30 มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ 
การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น 
และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 

  กรณีที่สถานศึกษา
ไม่มีนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง 
กรุณาท า
เครื่องหมาย  
ในช่อง “มี” และ
ระบุรายละเอียดใน
ช่องหมายเหตุ 

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับ

นักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและ

การตีตราทางสังคม (Social stigma) หรือไม่ 
   

33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของ
ครูและบุคลากรของสถานศึกษา หรือไม่ 

   

34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร 
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาท า
การเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่ 

   

35 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับนักเรียน ครู 
และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่
ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 

   

มิติที่ 5 นโยบาย 
36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 

แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปครอง โดยการประชุมชี้แจง
หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรก
ของการเปิดเรียน หรือไม่  

   

37 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-
19 ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐาน
ชัดเจน หรือไม่ 

   

38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่    
39 มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่ 
   

40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุด
ต าแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีมีรถรับส่งนักเรียน) 

   

มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน 
41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม หรือไม่ 
   

42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่  

   

43 มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน    
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ข้อ ประเด็น มี ไม่มี หมำยเหตุ 
องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็น
ต้น เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 หรือไม่ 

44 มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา หรือไม่ 
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แบบประเมินตนเองส ำหรับนักเรียนในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 
เพื่อเฝ้ำระวัง และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

********************************* 
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................... ระดับชั้น..................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อ................................................... วันที่ประเมินตนเอง........................................ 
สถำนศึกษำ............................................................................................................................. ............................. 
ต ำบล............................................ อ ำเภอ.................................................จังหวัด............................................... 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ใน        หรือกรอกข้อมูลในช่องว่างตามความจิรง 
1. ปัจจุบันนักเรียนอายุ ................... ปี 
2. เพศ       ชาย                    หญิง  
3. ผู้ปกครองหลักของนักเรียนคือใคร 

      พ่อแม่          พ่ีน้อง       ลุงป้า  ญาติ  คนใกล้บ้าน 

               อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

4. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือไม่ 

      มี           ไม่มี 

5. ที่บ้านของนักเรียนมี มีเวจแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ หรือไม่ 

          มี           ไม่มี 

6. ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา บุคคลในครอบครัวของนักเรียน มีการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 14 วัน หรือไม่ 

          มี           ไม่มี 

7. บุคคลในครอบครัวของนักเรียน เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน หรือไม่ 

          มี           ไม่มี 

8. ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา นักเรียนออกจากบ้านกี่ครั้งต่อวัน 

      1 ครั้ง/วัน          2 ครั้ง/วัน      3 ครั้ง/วัน   มากกว่า 3 ครั้ง/วัน 

                ไม่ได้ออกจากบ้านเลย 

9. ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา หากนักเรียนต้องออกนอกบ้าน ส่วนใหญ่เพราะเหตุใด 

                เรียนพิเศษ            เรียนดนตรี/ร้องเพลง/ศิลปะ/วาดรูป           ออกก าลังกาย       

                จ าเป็นต้องไป เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ ผ่อนคลายกับครอบครัว 

                รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เช่น เบื่อ เหงา เครียด เซ็ง 

                ต้องการสนุกสนานและสุขสบายใจ เช่น พบเพ่ือน สังสรรค์ งานวันเกิด เยี่ยมญาติ ไปท าบุญที่วัด 

                อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 
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10. นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน วิธีใด 

      รถยนต์ส่วนตัว   รถยนต์โดยสารสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถแท็กซ่ี 

              รถยนต์รับ – ส่งนกัเรียน  รถจักรยานยนต์ 

       รถจักรยาน    เดิน 

 11. นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 มากท่ีสุดคือ สื่อช่องทางใด 

      เวปไซด์       เฟสบุ๊ค       ไลน ์        ยูทูป  ทวิตเตอร์ 

      โทรทัศน์       วิทยุ       โปสเตอร์        หนังสือพิมพ์ อ่ืนๆ ระบุ................ 

12. การปฏิบัติตัวของนักเรียนในขณะอยู่ที่บ้านหรือออกนอกบ้าน (ตอบทุกข้อ) 

ข้อปฏิบัต ิ ท ำทุกคร้ัง ท ำบำงคร้ัง ไม่ได้ท ำเลย 
1. เมื่อมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจไมส่ะดวก เหนื่อย

หอบ จะบอกผู้ปกครองหรือครูทราบ 
   

2. ตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมทิางหน้าผาก    
3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกไปนอกบ้าน    
4. ท าความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวัน    
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ า อย่างน้อย 20 วินาที    
6. ใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ    
7. นั่ง ยืน เดิน เว้นระยะห่างจากผู้อืน่ อย่างน้อย 1 เมตร    
8. เมื่อกินอาหารร่วมกับบุคคลในครอบครัว นั่งเว้นระยะห่างกัน    
9. นั่งรถตู้หรือรถโดยสารประจ าทางร่วมกับผู้อื่น    
10. ช่วยผู้ปกครองท าความสะอาดจดุเสี่ยงในบ้าน เช่น ท่ีจับประตู ราว

บันได เก้าอ้ี ก๊อกน้ า 
   

11. เปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท แสงสว่างเข้าถึงทุกวัน    
12. ระหว่างเล่น เอามือมาจบัหรือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก    
13. เมื่อไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน แล้วกลับมาถึงบ้าน อาบน้ าทันที และ

เปลี่ยนเสื้อผา้ใหม ่
   

14. ไปในแหล่งท่ีมีคนรวมกันจ านวนมาก เช่น ตลาด ห้างร้าน งานรื่นเริง 
งานบุญที่วัด 

   

15. เล่นกีฬาเป็นทมีเป็นกลุม่กับเพื่อน เช่น ฟุตบอล วิ่งไล่จับ    
16. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัง ยาสีฟัง 

ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
   

17. กินอาหารร้อน ปรุงสุก ใหม่ สะอาด    
18. รู้สึกไม่สบายใจ เช่นรู้สึกเศร้าใจ กลัว กังวล สับสน หรือโกรธในช่วงโควิด 19    
19. ท าให้เพื่อนท่ีมีอาการหรือเกีย่วข้องกับผู้ติดเช้ือโควดิ 19 รู้สึกอับอาบ    
20. คุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควดิ 19    
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สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 
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