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แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ค าชี้แจง 

แบบประเมินฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ในสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำให้ข้อมูลตำม 
ควำมเป็นจริง เพื่อควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรพิจำรณำต่อไป 

1. ข้อมูลท ั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ชื่อสถำนศึกษำ.................................................................................................................................................  

ต ำบล.......................................................อ ำเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
1.2 ผู้ให้ข้อมูล...................................................................... ต ำแหน่ง.................................................................... 
1.3 สถำนศึกษำในสังกัด 

 ส ำนักงำนคณกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
       ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต............. 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)  
       โรงเรียนสำมัญในระบบ 
       โรงเรียนนอกระบบ 
       โรงเรียนนำนำชำต ิ
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกนระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
 กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน/กก.ตชด.33 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       อบจ. เชียงใหม่ 
       เทศบำลนครเชียงใหม่ 
       เทศบำลต ำบล/อบต. 
 ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำเขต 5 
 สังกัดอ่ืน (ระบุ)............................................................................................  

1.4 ประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 
 ปฐมวัย 
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 อำชีวศึกษำ 
 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรศึกษำพิเศษ 

1.5 ระดับท่ีเปิดสอน 
 ก่อนประถมศึกษำ 
 อนุบำล - ประถมศึกษำ 
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 อนุบำล – มัธยมศึกษำตอนต้น 
 อนุบำล - มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ประถมศึกษำ 
 ประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนต้น 
 ประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 มัธยมศึกษำตอนต้น 
 มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) - ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 หลักสูตรระยะสั้น 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ. ............................................................................................... ) 

1.6 จ ำนวนนักเรียน ................................ คน 
จ ำนวนครูและบุคลำกร......................คน  
จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (ครบ 2 เข็ม) .........................คน 

2. สถานศึกษาต้องด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
กิจกรรม มี ไม่มี หลักฐานประกอบ 

1. สถำนศึกษำประเมินตนเองเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน
ผ่ำน Thai Stop Covid Plus มีผลประเมินผ่ำนเกณฑ์ 

  ใบประกำศรับรองกำรประเมินผล 
ของ Thai Stop Covid Plus 
พร้อมรูปภำพประกอบกำรจัด
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 

2. ครู บุคลำกรของสถำนศึกษำ และนักเรียนทุกคนมีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงตนเอง ผ่ำน Thai save Thai หรือผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำที่มีอยู่ ก่อนเปิดเรียน และมีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

  แบบรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงผ่ำน Thai Save 
Thai หรือผลกำรประเมินควำม
เสี่ยงของสถำนศึกษำ (ส ำรวจ
ข้อมูลที่พักอำศัยปัจจุบัน 
อำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้น ประวัติ
สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น) 

3. จัดท ำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ โดยต้องมีกำรระบุ
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  
- ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และบทบำทหน้ำที่ชัดเจน 
    และด ำเนินกำรซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
- กรณีพบผู้ป่วยยืนยันกำรติดเชื้อภำยในสถำนศึกษำ ให้งดกำรเรียน 
    แบบ On Site ปรับเปลี่ยน จนกว่ำจะไม่พบผู้ติดเชื้อในสถำนศึกษำ  

            ติดต่อกัน 14 วัน  

  แผนเผชิญเหตุของสถำนศึกษำ
ของท่ำน (Incident Action 
Plan) กรณีพบกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  ในสถำนศึกษำ  

4. จัดท ำแผนรองรับ กรณีพบนักเรียน ครูหรือบุคลำกรของ 
สถำนศึกษำ มีไข้ หรือมีอำกำรของระบบ ทำงเดินหำยใจ อย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด (ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หำยใจเร็ว หำยใจ
เหนื่อยหอบ หรือหำยใจล ำบำก) และด ำเนินกำรซ้อมแผน 

  แผนรองรับกรณีพบนักเรียน ครู
หรือบุคลำกรของสถำนศึกษำ มี
อำกำรน่ำสงสัย 
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กิจกรรม มี ไม่มี หลักฐานประกอบ 
5. จัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอนส ำรองส ำหรับ นักเรียนกักตัว หรือ

ต้องปิดสถำนศึกษำเป็นกำรชั่วครำว 
  แผนกำรเรียนกำรสอนส ำรอง 

6. จัดเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบอ่ืน 
เมื่อมีเหตุพบกำรติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ในสถำนศึกษำ  

  แนวทำงปฏิบัติกำรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรเรียนกำรสอน 

7. สถำนศึกษำมีคู่สถำนพยำบำล หรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข
ช่วยเหลือในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)  ในสถำนศึกษำ 

  แนวทำงปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ในสถำนศึกษำ 
หรือบันทึกข้อตกลงกับสถำน
บริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

8. ส ำรวจควำมคิดเห็น นักเรียน ครู บุคลำกร ผู้ประกอบกำรใน
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ถึงกำรยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ กรณเีปิดเรียนแบบ On Site 

  รำยงำนผลกำรส ำรวจ  
หรือรำยงำนกำรประชุม  
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 

9. มีแนวทำงปฏิบัติวิธีลดควำมแออัดของนักเรียน 
 เปิดเรียนแบบสลับวันมำเรียน 
 เปิดบำงระดับชั้น 
 เปิดห้องเรียนเพิ่ม  
 อ่ืนๆ................................. 

  แนบแผนหรือแนวทำงปฏิบัติวิธี
ลดควำมแออัดของนักเรียน 

10. รำยงำนสถำนกำรณ์กำรพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) อ ำเภอที่ตั้งของสถำนศึกษำในช่วง 14 วันที่ผ่ำนมำ 
 พบกำรแพร่กระจำยเชื้อในครอบครัว ในชุมชน 
 พบผู้ป่วยยืนยัน Imported case แต่ไม่แพร่เชื้อในชุมชน  
 ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน  

  รำยงำนสถำนกำรณ์กำรระบำด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ในอ ำเภอที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม (หำกมี) 
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................................... ................................ 

3. ผู้รับรองข้อมูล 
 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ลงชื่อ …………………………..……………… หน่วยงำนต้นสังกัด 
 (                                  )         (                                     ) 
      

4. ข้อคิดเห็นของหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 
........................................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................................................................................  

 ลงชื่อ ………………………………………………… 
       (                                         ) 
  หัวหน้ำหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอ ำเภอ 
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หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อที่ 2 ท้ัง 10 ข้อจึงพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ได ้
2. ค าแนะน าเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษาไม่น ามาเป็นข้อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site  

1) ครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ควรได้รับกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมมำกกว่ำ ร้อยละ 70  
2) ครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด (608)  

ได้รับกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 100  
3) ครู บุคลำกรของสถำนศึกษำ และนักเรียนที่มีอำกำรสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ควรได้รับกำรตรวจคัดกรองด้วย 

Antigen Test Kit (ATK) 
3. ผู้รับรองข้อมูล 

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีอ านาจ 
3.2 หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา   

สถานศึกษาสังกัด ผู้รับรองข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด 
สพม. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 
สพป. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กศน. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สอศ.   ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสงเครำะห์และกำรศึกษำพิเศษ กลุ่มที่ 6 

ภำคเหนือ 
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๓ 
อบจ.เชียงใหม่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบำลนครเชียงใหม่ นำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
อบต./เทศบำล/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สำมัญศึกษำ 

ประธำนส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  
เขต ๕   

วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่/คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่/คณบดีคณะครุศำสตร์ 

สช. (ในระบบ/นอกระบบ/นานาชาติ) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 


