
 

 

  

 
 
 

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ในสถำนศึกษำ 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
--------------------------------------------------- 

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ยังมีกำรแพร่ระบำดอย่ำง
ต่อเนื่อง โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ล ำปำง ล ำพูน ได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ในสถำนศึกษำ 
ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 

ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
1 มีกำรจัดเว้นระยะห่ำง อย่ำงน้อย 

1-2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน  
ที่นั่งในโรงอำหำร ที่นั่งพัก จุดยืน
รับ-ส่งสิ่งของ/อำหำร  
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่ำง
อย่ำงชัดเจน หรือไม่ 

จัดโต๊ะเรียน เก้ำอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอำหำร    
ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่ำง ระหว่ำงกัน  
อย่ำงน้อย 1-2 เมตร  
(ยึดหลัก Social distancing) 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

2 มีนโยบำยก ำหนดให้นักเรียน 
นักศึกษำ คร ูบุคลำกร และผู้เข้ำมำ
ติดต่อ ในสถำนศึกษำ ทุกคนต้อง
สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก
อนำมัย 100% ตลอดเวลำที่อยู่ใน
สถำนศึกษำ หรือไม่ 

ก ำหนดให้นักเรียน ครู บุคลกรและผู้เข้ำมำ 
ในสถำนศึกษำทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำ 
หรือหน้ำกำกอนำมัย 
 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
กลุ่มบริหำรบุคคล 

3 มีจุดล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ  
หรือจัดวำงเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับ
ใช้ท ำควำมสะอำดมือ  
อย่ำงเพียงพอและใช้งำนได้สะดวก 
หรือไม่ 

1. จัดตั้งจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่  
บริเวณหน้ำอำคำรเรียนและโรงอำหำร  
เพ่ือบริกำรอย่ำงเพียงพอ 
2. จัดวำงเจลแอลกอฮอล์ทำงขึ้นอำคำรเรียน
ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดมืออย่ำงเพียงพอ 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

4 มีมำตรกำรตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย ให้กับนักเรียนนักศึกษำ 
คร ูบุคลำกร และผู้เข้ำมำติดต่อ  
ทุกคน ก่อนเข้ำสถำนศึกษำ หรือไม่ 

1. จัดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน ครู บุคลำกรและ 
ผู้เข้ำมำในโรงเรียนทุกคน 
2. ก ำหนดทำงเข้ำ/ออกโรงเรียนเพียงทำงเดียว 
3. คัดกรองและลงทะเบียน  
กรณีมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำภำยในบริเวณ
โรงเรียนทุกกรณี 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
5 มีมำตรกำรให้ลดกำรท ำ

กิจกรรมรวมกลุ่มคน
จ ำนวนมำก และหลีกเลี่ยง
กำรเข้ำไปในพ้ืนที่ที่มีคน
จ ำนวนมำกหรือพ้ืนที่เสี่ยง
ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค 
หรือไม่ 

เมื่อครูผู้สอนมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียน 
ในห้องเรียนในกำรท ำกิจกรรมให้มีกำรจัดท ำ
รำยชื่อนักเรียนทุกกลุ่มย่อย 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

6 มีกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัส
ร่วมทุกวัน เช่น รำวบันได ลูกบิด
มือจับประตู โต๊ะ เก้ำอ้ี หรือไม่ 

จัดเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดบริเวณจุดสัมผัส
เสี่ยงร่วม ทุกวัน เซ่น โต๊ะ เก้ำอ้ี รำวบันได ลิฟต์ 
กลอนประตู มือจับประตู – หน้ำต่ำง  
อำคำรละ 1 คน อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

7 มีมำตรกำรให้นักเรียน ครู และ
บุคลำกร รับผิดชอบดูแลตนเอง  
มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
ไม่ปิดบังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
หรือไม่ 

ก ำหนดมำตรกำรให้นักเรียน คร ูและบุคลำกร 
รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด และไม่ปิดบัง
ข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

8 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษำ คร ูหรือบุคลำกร 
ในกำรกินอำหำรโดยใช้ช้อน
ส่วนตัวทุกครั้ง และควรงด 
กำรกินอำหำรร่วมกัน หรือไม่ 

ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน ครแูละ
บุคลำกรใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง ในกำรกินอำหำร
และควรงดกำรกินอำหำรร่วมกัน 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

9 มีมำตรกำรส่งเสริมให้กินอำหำร
ปรุงสุกใหม่ร้อน และจัดให้บริกำร
อำหำรตำมหลักสุขำภิบำลและ
หลักโภชนำกำร หรือไม่ 

ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกรกิน
อำหำรปรุงสุกใหม่ร้อน และจัดให้บริกำร
อำหำรตำมหลักสุขำภิบำล 
และหลักโภชนำกำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

10 มีกำรจัดระบบให้นักเรียน 
นักศึกษำ คร ูบุคลำกร และ 
ผู้เข้ำมำติดต่อภำยในสถำนศึกษำ  
ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะตำมที่
รัฐก ำหนดด้วย App ไทยชนะ 
หรือลงทะเบียนบันทึก  
กำรเข้ำ-ออกอย่ำงชัดเจน หรือไม ่

1. ก ำหนดให้นักเรียน คร ูบุคลำกร และผู้เข้ำมำ
ติดต่อภำยในสถำนศึกษำทุกคน ลงทะเบียนไทย
ชนะตำมที่รัฐก ำหนดด้วย App ไทยชนะ  
2. ก ำหนดให้นักเรียน คร ูบุคลำกร  
และผู้เข้ำมำติดต่อภำยในสถำนศึกษำทุกคน 
ลงทะเบียนบันทึก กำรเข้ำ-ออกทุกครั้ง 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

  



 

3 
 

ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
11 มีกำรจัดระบบกำรตรวจสอบ ดูแล 

และเฝ้ำระวังนักเรียน ครู 
บุคลำกร หรือผู้ที่มำจำกพ้ืนที่เสี่ยง 
เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรคัดกรอง 
หรือไม ่

มีระบบกำรตรวจสอบ ดูแล เฝ้ำวังนักเรียน  
คร ูบุคลำกร หรือผู้ที่มำจำกพ้ืนที่เสี่ยง  
เข้ำสู่กระบวนกำรคัดกรอง 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
กลุ่มบริหำรบุคคล 

12 มีมำตรกำรก ำหนดให้นักเรียน 
นักศึกษำ ครู หรือบุคลำกรที่มี
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง หรือเข้ำไปสัมผัส/อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงที่มีกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19 กักกันตัวเอง 
14 วัน หรือไม ่

ก ำหนดให้นักเรียน คร ูหรือบุคลำกรที่มีประวัติ
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือเข้ำไป
สัมผัส/อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 กักกันตัวเอง 14 วัน 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
กลุ่มบริหำรบุคคล 

13 มีกำรปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภำพ
กำรใช้งำนได้ดี เปิดประตูหน้ำต่ำง
ระบำยอำกำศ ถ่ำยเทสะดวก 
กรณีใช้เครื่องปรับอำกำศ 
ก ำหนดเวลำเปิด-ปิด เปิดประตู
หน้ำต่ำงระหว่ำงเวลำพักเท่ียง
หรือไม่มีกำรเรียนกำรสอน และ
ท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หรือไม่ 

ท ำกำรปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้ำต่ำง และ
พัดลมของห้องเรียนให้มีสภำพกำรใช้งำนได้ดี 
ส ำหรับใช้ปิด - เปิดให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

14 มีกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
ห้องเรียนร่วม  
(เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬำ) และอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในกำรเรียนกำรสอน ก่อนและ
หลังใช้งำนทุกครั้ง หรือไม่ 

มอบหมำยให้ครูผู้สอนและนักเรียนท ำควำม
สะอำดห้องเรียน ห้องต่ำง ๆ และอุปกรณ์  
ที่ใช้โนกำรเรียนกำรสอน ก่อนและหลังใช้งำน
ทุกครั้ง เซ่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
อุปกรณ์กีฬำ  

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

15 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมบริเวณ
ภำยในสถำนศึกษำให้สะอำด 
และปลอดภัย มีกำรจัดกำรขยะ 
ที่เหมำะสม รวมถึงกำรดูแล 
ควำมสะอำดห้องส้วม หรือไม่ 

1. จัดสภำพแวดล้อมบริเวณภำยในสถำนศึกษำ
ให้สะอำดและปลอดภัย  
2. จัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำให้เหมำะสม 
และมีถังขยะเพียงพอ 
3. ดูแลรักษำควำมสะอำดห้องน้ ำห้องส้วม 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

  



 

4 
 

ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
16 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน คร ู

และบุคลำกร รู้จักและหมั่นสังเกต
อำกำรเสี่ยงจำกโรคโควิด-19  
เช่น ไข ้ไอ น้ ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง 
อ่อนเพลีย หำยใจล ำบำก  
หำยใจเร็ว เจ็บแน่นหน้ำอก  
เสียกำรดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส  
ตำแดง มีผื่น ท้องเสีย หรือไม่ 

ก ำหนดให้นักเรียน คร ูและบุคลำกร รู้จัก 
และหมั่นสังเกตอำกำรเสี่ยงจำกโรคโควิด-19 
เช่น ไข ้ไอ น้ ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย 
หำยใจล ำบำก หำยใจเร็ว เจ็บแน่นหน้ำอก  
เสียกำรดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตำแดง มีผื่น 
ท้องเสีย 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

17 มีมำตรกำรให้นักเรียน ครู และ
บุคลำกร ประเมินควำมเสี่ยงของ
ตนเอง ผ่ำน Thai save Thai 
(TST) อย่ำงต่อเนื่อง หรือไม่ 

ก ำหนดให้นักเรียน ครู และบุคลำกร ประเมิน
ควำมเสี่ยงของตนเอง ผ่ำน Thai save Thai 
(TST) อย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

18 มีมำตรกำรเฝ้ำระวังตรวจคัดกรอง
หำเชื้อ ด้วย Antigen Test KIT 
(ATK) ตำมแนวทำงที่ก ำหนด  
โดยประสำนควำมร่วมมือ  
กำรสนับสนุน จัดกำร หรือจัดหำ 
กรณีมีควำมเสี่ยง หรือไม่ 

1. มีกำรเฝ้ำระวังตรวจคัดกรองหำเชื้อ  
ด้วย Antigen Test KIT (ATK) 
2. ประสำนควำมร่วมมือ กำรสนับสนุน จัดกำร 
หรือจัดหำ กรณีมีควำมเสี่ยง 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
กลุ่มบริหำรบุคคล 

19 มีมำตรกำรสนับสนุนให้ครู 
บุคลำกร และฝ่ำยสนับสนุน 
(Support Staff) เข้ำถึง 
กำรฉีดวัคซีน มำกกว่ำร้อยละ 85 
หรือไม่ 

สนับสนุนให้ครู บุคลำกร และ 
ฝ่ำยสนับสนุน (Support Staff)  
ฉีดวัคซีน มำกกว่ำร้อยละ 85 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

20 มีห้องพยำบำลหรือมีพ้ืนที่เป็น
สัดส่วนส ำหรับสังเกตอำกำร 
ผู้มีอำกำรเสี่ยง หรือจัดให้มี 
School Isolation หรือไม่ 

1. มีห้องพยำบำลหรือพ้ืนที่ส ำหรับ
สังเกตอำกำรผู้มีอำกำรเสี่ยง  
2. จัดให้มี School Isolation 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
21 มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ 

กำรปฏิบัติตนเพื่อสุขอนำมัย
ปลอดภัยจำกโรคโควิด-19 
หรือไม ่(เช่น เว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล (D)  
สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก
อนำมัย (M)  
วิธีล้ำงมือที่ถูกต้อง (H) เป็นต้น) 

ติดป้ำยประซำสัมพันธ์แนะน ำกำรปฏิบัติ 
เพ่ือสุขอนำมัยที่ดี เซ่น วิธีล้ำงมือ ที่ถูกต้อง 
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
22 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เกี่ยวกับโรคและกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
สอดคล้องตำมวัยของผู้เรียน 
หรือไม่ 

ให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับโรค
และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 สอดคล้องตำมวัยของผู้เรียน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

23 มีกำรจัดหำสื่อควำมรู้กำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอน 
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือไม่ 

ก ำหนดให้มีกำรใช้สื่อรอบรู้ด้ำนกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ผ่ำนซ่องทำง 
Social media เซ่น Website , Facebook , 
Line , QR Code , E-mail 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

24 มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตำมวัยให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมสุขภำพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน 
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 โดยศึกษำค้นคว้ำ
จำกแหล่งควำมรู้ทำงวิชำกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขหรือแหล่งข้อมูล
เชื่อถือได้ หรือไม่ 

จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมสุขภำพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บทเรียนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 โดยศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่ง
ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขหรือ
แหล่งข้อมูลอ่ืน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

25 มีนักเรียนแกนน ำด้ำนสุขภำพ 
หรือผู้พิทักษ์อนำมัยโรงเรียน 
อย่ำงน้อยห้องเรียนละ 2 คน  
เป็นจิตอำสำ อำสำสมัครเป็น
ผู้ช่วยครูอนำมัยท ำหน้ำที่ดูแล
ช่วยเหลือ เฝ้ำระวังคัดกรอง
สุขภำพ และงำนอนำมัยโรงเรียน 
หรือไม่ 

จัดนักเรียนแกนน ำด้ำนสุขภำพหรือผู้พิทักษ์
อนำมัยโรงเรียน ห้องเรียนละ 2 คน เป็นจิต
อำสำ อำสำสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนำมัยท ำหน้ำที่
ดูแลช่วยเหลือ เฝ้ำระวังคัดกรองสุขภำพ และ
งำนอนำมัยโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
26 มีกำรจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือ

หน้ำกำกอนำมัยส ำรองส ำหรับ
นักเรียนที่ต้องกำรใช้ หรือไม่ 

1. จัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย
ส ำรองไว้ส ำหรับนักเรียนที่ไม่มี 
2. ให้ร้ำนค้ำสวัสดิกำรของโรงเรียนอ ำนวย
ควำมสะดวก โดยกำรจัดจ ำหน่ำยหน้ำกำก
อนำมัยและหน้ำกำกผ้ำ ส ำหรับผู้ที่มี 
ควำมต้องกำร 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

27 มีมำตรกำรสนับสนุนอุปกรณ์ 
ของใช้สุขอนำมัยส่วนบุคคล 
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19  
ส ำหรับกลุ่มเปรำะบำง หรือไม่ 

มีอุปกรณ์ของใช้สุขอนำมัยส่วนบุคคล 
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ส ำหรับกลุ่มเปรำะบำง 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

28 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน 
อำยุ 12 - 18 ปี  
กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ ำหนักมำก  
มีโรคประจ ำตัว 7 กลุ่มโรค  
หรือกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำถึง 
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ตำมแนวทำงที่รัฐก ำหนด หรือไม่ 

ส่งเสริมให้นักเรียน อำยุ 12 - 18 ปี  
กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ ำหนักมำก  
มีโรคประจ ำตัว 7 กลุ่มโรค หรือกลุ่มเป้ำหมำย 
เข้ำถึงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
ตำมแนวทำงที่รัฐก ำหนด 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

29 มีมำตรกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
ตรวจ ATK เว้นระยะห่ำง  
ท ำควำมสะอำดที่พักเรือนนอน 
และจัดสภำพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ และมีตำรำงเวร 
ท ำควำมสะอำดทุกวัน หรือไม่ 
(กรณีมีที่พักหรือเรือนนอน) 

1. ก ำหนดมำตรกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิ  
ตรวจ ATK เว้นระยะห่ำง  
2. ท ำควำมสะอำดที่พักเรือนนอน  
และจัดสภำพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
3. มีตำรำงเวรท ำควำมสะอำดทุกวัน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

30 มีมำตรกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
ตรวจ ATK เว้นระยะห่ำง  
ท ำควำมสะอำดสถำนที่และ 
จัดสภำพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับข้อบัญญัติกำรปฏิบัติ 
ด้ำนศำสนกิจ และมีตำรำงเวร 
ท ำควำมสะอำดทุกวัน หรือไม่ 
(กรณีมีสถำนที่ปฏิบัติศำสนำกิจ) 

1. ก ำหนดกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
ตรวจ ATK เว้นระยะห่ำง  
2. ท ำควำมสะอำดสถำนที่และ 
จัดสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติกำรปฏิบัติด้ำนศำสนกิจ  
3. มีตำรำงเวรท ำควำมสะอำดทุกวัน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

31 มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติ
รองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อ 
ในสถำนศึกษำหรือในชุมชน  
และมีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติ 
อย่ำงเข้มงวด หรือไม่ 

1. จัดท ำแผนเผชิญเหตุพร้อมแนวปฏิบัติรองรับ
กรณีมีผู้ติดเชื้อในสถำนศึกษำหรือในชุมชน  
2. มีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติอย่ำงเข้มงวด 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
32 มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ำวสำรกำรติดเชื้อและ 
กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือลดกำรรังเกียจและกำรตีตรำ
ทำงสังคม (Social stigma)  
ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม่ 

มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
กำรติดเชื้อและกำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือลดกำรรังเกียจและกำรตีตรำทำงสังคม 
(Social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19  
หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

33 มีแนวปฏิบัติกำรจัดกำร
ควำมเครียดของครูและบุคลำกร 
หรือไม่ 

มีกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติในกำรจัดกำร
ควำมเครียดของครูและบุคลำกร 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

34 มีกำรส ำรวจตรวจสอบประวัติ
เสี่ยงและกำรกักตัวของนักเรียน 
คร ูและบุคลำกร ก่อนเปิด 
ภำคเรียน และเข้ำมำเรียน 
เพ่ือกำรเฝ้ำระวังติดตำม หรือไม่ 

ส ำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและกำรกักตัว
ของนักเรียน คร ูและบุคลำกร ก่อนเปิด 
ภำคเรียน และเข้ำมำเรียน เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง
ติดตำม 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 
มิติที่ 4 สวัสดภิาพและการคุ้มครอง 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
35 มีเอกสำรคู่มือมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนเป็นขั้นตอน (SOP) 
ประจ ำห้องพยำบำล เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติกำรป้องกัน และกรณีพบ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยัน 
ในสถำนศึกษำหรือในชุมชน หรือไม่ 

มีคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นขั้นตอน 
(SOP) ประจ ำห้องพยำบำล เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติกำรป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในสถำนศึกษำ
หรือในชุมชน 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

 
มิติที่ 5 นโยบาย 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
36 มีนโยบำยเน้นกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคล  
6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC)  
6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ)  
เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐำน
ชัดเจน หรือไม่ 

ก ำหนดนโยบำยเน้นกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคล  
6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC)  
6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ)  

กลุ่มบริหำรบุคคล 
 

37 มีนโยบำยกำรเฝ้ำระวังคัดกรอง  
ตัดควำมเสี่ยง และสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ด้วย 3T1V (TSC Plus ,  
Thai Save Thai , ATK , Vaccine) 
และถือปฏิบัติได ้หรือไม่ 

ก ำหนดนโยบำยกำรเฝ้ำระวังคัดกรอง  
ตัดควำมเสี่ยง และสร้ำงภูมิคุ้มกัน  
ด้วย 3T1V (TSC Plus , Thai Save Thai 
, ATK , Vaccine) และถือปฏิบัติ 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
38 มีนโยบำยเข้มควบคุมดูแล 

กำรเดินทำงไป-กลับของนักเรียน 
ให้มีควำมปลอดภัย (Seal Route) 
หรือไม่ 

ก ำหนดนโยบำยเข้มควบคุมดูแล 
กำรเดินทำงไป-กลับของนักเรียนให้มีควำม
ปลอดภัย (Seal Route) 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

39 มีนโยบำยตำมมำตรกำรกำรป้องกัน
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
ในสถำนศึกษำ สอดคล้องตำมบริบท
พ้ืนที ่และมีกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และ
บุคลำกร รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
หรือไม่ 

1. ก ำหนดนโยบำยตำมมำตรกำร 
กำรป้องกันแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในสถำนศึกษำ 
2. ประชำสัมพันธ์นโยบำยให้นักเรียน คร ู
และบุคลำกร รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 

กลุ่มบริหำรบุคคล 
 

40 มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค
บนรถรับ-ส่งนักเรียน  
อำท ิท ำควำมสะอำดภำยใน-นอกรถ
ก่อนและหลังใช้งำนเว้นระยะห่ำง 
ที่นั่ง มีป้ำยสัญลักษณ์แสดงที่นั่ง
ชัดเจน สวมหน้ำกำกผ้ำหรือ 
หน้ำกำกอนำมัยขณะอยู่บนรถ  
มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ และงด 
ลดกำรพูดคุย หยอกล้อเล่นกันบนรถ 
หรือไม ่(กรณีรถรับ – ส่งนักเรียน) 

ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค 
บนรถรับ-ส่งนักเรียน 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

 
 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
41 มีแผนกำรใช้งบประมำณส ำหรับเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
ในสถำนศึกษำ หรือไม่ 

จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

42 มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน 
โรคโควิด-19 เช่น ATK หน้ำกำกผ้ำ
หรือหน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ 
สบู่ อย่ำงเพียงพอ หรือไม่ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19  
เช่น ATK หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย 
เจลแอลกอฮอล์ สบู่ อย่ำงเพียงพอ 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

43 มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
หรือไม่ 

มีโครงกำรและกิจกรรมในกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
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ข้อ ประเด็น การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
44 มีกำรจัดหำบุคลำกรท ำหน้ำที่ 

เฝ้ำระวัง ตรวจสอบ สอดส่องดูแล
สุขภำพนักเรียน และจัดกำร
สภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ 
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 หรือไม่ 

แต่งตั้งบุคลำกรท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบ สอดส่องดูแลสุขภำพ
นักเรียน และจัดกำรสภำพแวดล้อม
ในสถำนศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่ 25 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 
    
 
 
       (นำยธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 


