
แบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม ่
ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภท พักนอน หรือโรงเรียนประจ า  

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพ่ือเปิดเรียนแบบ On Site 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด  
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 32)  จึงขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำให้ข้อมูล 
ตำมควำมเป็นจริง เพ่ือควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรพิจำรณำต่อไป 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. .....................   

สังกัด ............................................................................................................................. ....................................  

ที่อยู ่.......................................... ต าบล............................ อ าเภอ.......................................... จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ...................................................................... โทรศัพท์ .................................................  

ระดับที่เปิดสอน ................................................................................................................................................  

จ านวนนักเรียนทั้งหมด ................................ คน  
       จ ำนวนนักเรียนอำยุระหว่ำง 12 – 18 ปี .............. คน  ประสงค์ขอรับวัคซีน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ....... 
        ได้รับกำรฉีดวัคซีนจ ำนวน  ........................... คน  

จ านวนครูและบุคลากร......................คน   
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (1 เข็ม) .........................คน 
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (ครบ 2 เข็ม) .........................คน คิดเป็นร้อยละ ............................... 

สถานการณ์การพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอที่ตั้งของสถานศึกษาในช่วง 14 วัน 
ที่ผ่านมา 

      พบกำรแพร่กระจำยเชื้อในครอบครัว ในชุมชน 
      พบผู้ป่วยยืนยัน Imported case แต่ไม่แพร่เชื้อในชุมชน  
   ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 

2. สถานศึกษาต้องด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
    ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง มี/ไม่มี พร้อมทั้งแนบหลักฐำนประกอบกำรประเมินแยกตำมหัวข้อ และต้องผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินครบทุกข้อ จึงขอยื่นพิจำรณำเปิดเรียนแบบ On Site ได้  

มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
1. ด้านกายภาพ     
    1.1  มีกำรจัดอำคำรและพ้ืนที่โดยรอบให้ไปตำมมำตรกำรที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด (หอพักนอน/พื้นที่อำคำร/สถำนที่พักครู
และบุคลำกร) 

   

    1.2 จัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโควิด-19 ในสถำนศึกษำ 

   

 



มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
2. ด้านการมีส่วนร่วม 
    2.1 มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง และมีผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นในกำรเปิดเรียนแบบ On Site ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในกำร
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  

   

    2.2 มีกำรประชุมหำรือร่วมกันของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ครู ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน และมีมติให้ควำมเห็นชอบร่วมกันในกำร
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ กรณีเปิดเรียนแบบ On Site  

   

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
    3.1 สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อมเปิดเรียนผ่ำน TSC+  
และมีผลประเมินผ่ำนเกณฑ์  

   

    3.2 มีกำรรำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลผ่ำน MOECOVID     
    3.3 มีสถำนที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ส ำหรับ
รองรับดูแลรักษำเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ หำกมีกำรติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจเป็นบวก  

   

    3.4 มีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และมีกำร
ซักซ้อมอย่ำงเคร่งครัด 

   

    3.5 มีควำมร่วมมือกับสถำนพยำบำลเครือข่ำยในพ้ืนที่ดูแล 
อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ  

   

     3.6 จัดอำคำรและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นอำณำเขตบริเวณในรูปแบบ 
Sandbox ในโรงเรียน (Screening Zone, Quarantine Zone, 
Safety Zone) 

   

    3.7 ครู และบุคลำกร ต้องได้รับวัคซีนครบสองโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85  
เป็นต้นไป   

   

    3.8 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ทุกคนต้องตรวจ 
คัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้ำ Quarantine Zone 

   

    3.9 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรม 
ข้ำมกลุ่มกัน   

   

    3.10 นักเรยีน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรแยกกักตัว 
สังเกตอำกำรให้ครบก ำหนด 14 วัน ก่อนเข้ำสู่ Safety Zone 

   

4. การด าเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา    
    4.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือลดควำมแออัดของนักเรียน     
    4.2 นักเรียน ครู และบุคลำกรทุกคน ต้องประเมิน Thai Save 
Thai (TST) อย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์ฯ    

   

    4.3 มีกำรสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
กับสถำนศึกษำ เพ่ือเฝ้ำระวังตำมเกณฑ์จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่กำร 
แพร่ระบำด   

   



มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
    4.4 ปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเข้มข้น ได้แก่  
6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) และ 6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) 
อย่ำงเข้มข้น   

   

    4.5 นักเรียน ครู และบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ  
เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจ ำวัน และกำรเดินทำงเข้ำไป
สถำนที่ต่ำงๆ แต่ละวัน อย่ำงสม่ ำเสมอ  

   

    4.6 ปฏิบัติตำมแนวทำง ๗ มำตรกำรเข้มส ำหรับสถำนศึกษำ  
(ไป – กลับ) อย่ำงเคร่งครัด  

   

    4.7 มีกำรจัดระบบกำรให้บริกำรอำหำรส ำหรับนักเรียน ครู และ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ตำมหลักมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรและหลัก
โภชนำกำร และต้องมีระบบตรวจสอบทำงโภชนำกำรก่อนน ำมำบริโภค   

   

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

3. ผู้รับรองข้อมูล 

ลงชื่อ ………………………………………                   ลงชื่อ …………………………..……………… 
      (                                  )                           (                                     ) 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจ  หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

4. ข้อคิดเห็นของหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 

......................................................................... .................................................................................................................

............................................................................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. .............................................................

...................................................................................................................................................... .................................... 

 
 

 
 

 
5. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
    เห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ On Site ได้  เนื่องจำก  ............................................................ ..............  
.................................................................................................... .................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
         
       (ลงชื่อ)  
 

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

 

(นางยุพิน  บัวคอม) 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



แบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม ่

ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป – กลับ ทีม่ีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ค าชี้แจง 
  แบบประเมินฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพ่ือเปิดเรียนแบบ On Site 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 32)  จึงขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำให้ข้อมูล 
ตำมควำมเป็นจริง เพ่ือควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรพิจำรณำต่อไป 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. .....................   

สังกัด ............................................................................................................................. ....................................  

ที่อยู ่.......................................... ต าบล............................ อ าเภอ.......................................... จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ...................................................................... โทรศัพท์ .................................................  

ระดับที่เปิดสอน ................................................................................................................................................  

จ านวนนักเรียนทั้งหมด ................................ คน  
        จ ำนวนนักเรียนอำยุระหว่ำง 12 – 18 ปี ............................... คน   
        ประสงค์ขอรับวัคซีน ......................... คน คิดเป็นร้อยละ .................. 
        ได้รับกำรฉีดวัคซีนจ ำนวน  ...................................... คน  

จ านวนครูและบุคลากร......................คน   
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (1 เข็ม) .........................คน 
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (ครบ 2 เข็ม) .........................คน คิดเป็นร้อยละ ............................... 

สถานการณ์การพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอที่ตั้งของสถานศึกษาในช่วง 14 วัน 
ที่ผ่านมา 

 พบกำรแพร่กระจำยเชื้อในครอบครัว ในชุมชน 
 พบผู้ป่วยยืนยัน Imported case แต่ไม่แพร่เชื้อในชุมชน  

         ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 

สถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา   จ านวน ................... แห่ง  
ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID plus (TSC+)      จ านวน ................... แห่ง 

 

 

 

 



2. สถานศึกษาต้องด าเนินการปอองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
    ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง มี/ไม่มี พร้อมทั้งแนบหลักฐำนประกอบกำรประเมินแยกตำมหัวข้อ และต้องผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมินครบทุกข้อ จึงขอยื่นพิจำรณำเปิดเรียนแบบ On Site ได้  

มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
1. ด้านกายภาพ     
     1.1 มีกำรจัดอำคำรและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
ที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น COVID free zone  

   

     1.2 ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัย สิ่งแวดล้อมในกำร
ป้องกันโรคโควิด – 19 ในสถำนศึกษำ  

   

2. ด้านการมีส่วนร่วม 
    2.1 มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง และมีผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นในกำรเปิดเรียนแบบ On Site ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในกำร
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  

   

    2.2 มีกำรประชุมหำรือร่วมกันของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ครู ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน และมีมติให้ควำมเห็นชอบร่วมกันในกำร
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ กรณีเปิดเรียนแบบ On Site  

   

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
    3.1 สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อมเปิดเรียนผ่ำน TSC+  
และมีผลประเมินผ่ำนเกณฑ์  

   

    3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลผ่ำน MOECOVID     
    3.3 มีสถำนที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ส ำหรับ
รองรับดูแลรักษำเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ หำกมีกำรติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจเป็นบวก  

   

    3.4 มีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ 
มีกำรซักซ้อมอย่ำงเคร่งครัด 

   

    3.5 มีควำมร่วมมือกับสถำนพยำบำลเครือข่ำยในพ้ืนที่ดูแล 
อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ  

   

    3.6 มำตรกำรควบคุมดูแลกำรเดินทำงระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
อย่ำงเข้มข้น และมีกำรควบคุมกำรเดินทำงเข้ำและออกสถำนศึกษำ 
(Seal Route) อย่ำงเข้มข้น  

   

    3.7 จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone)  
ที่เหมำะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอำหำร หรือจุดเสี่ยงอ่ืนๆ  
เป็นกำรจ ำแนกนักเรียน ครู บุคลำกร ผู้ปกครอง และผู้ที่มำติดต่อที่ 
เข้ำมำในโรงเรียน  

   

    3.8 ครู และบุคลำกร ต้องได้รับวัคซีนครบสองโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85  
เป็นต้นไป   

   



มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
    3.9 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน ต้องตรวจ 
คัดกรอง ATK ในวันแรกของกำรเปิดเรียนของสถำนศึกษำ   

   

    3.10 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรม 
ข้ำมกลุ่มกัน   

   

4. การด าเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา    
    4.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือลดควำมแออัดของนักเรียน     
    4.2 นักเรียน ครู และบุคลำกร ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST) อย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์ฯ    

   

    4.3 มีกำรสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ 
สถำนศึกษำ เพ่ือเฝ้ำระวังตำมเกณฑ์จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่กำรแพร่ 
ระบำด   

   

    4.4 ปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเข้มข้น ได้แก่  
6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) และ 6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) 
อย่ำงเข้มข้น   

   

    4.5 นักเรียน ครู และบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ  
เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจ ำวัน และกำรเดินทำงเข้ำไป
สถำนที่ต่ำงๆ แต่ละวัน อย่ำงสม่ ำเสมอ  

   

    4.6 ปฏิบัติตำมแนวทำง ๗ มำตรกำรเข้มส ำหรับสถำนศึกษำ  
(ไป – กลับ) อย่ำงเคร่งครัด  

   

    4.7 จัดระบบกำรให้บริกำรอำหำรส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกร
ในสถำนศึ กษ ำ  ต ำมหลั กม ำตร ฐ ำนสุ ข ำภิ บ ำ ลอำห ำ รและ 
หลักโภชนำกำร อำทิ เช่น กำรจัดซื้อวัตถุดิบจำกแหล่งอำหำร  
กำรปรุงประกอบอำหำร ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะ และต้องมี ระบบ
ตรวจสอบทำงโภชนำกำรก่อนน ำมำบริโภค   

   

    4.8 จัดให้มี School Pass ส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ     

   

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

3. ผู้รับรองข้อมูล 

ลงชื่อ ………………………………………                   ลงชื่อ …………………………..……………… 
      (                                  )                           (                                     ) 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจ  หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

 
 



4. ข้อคิดเห็นของหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 

............................................................................................................................. .......................................................... ...

......................................................................................................................................................... ................................. 

............................................................................................................................. .......................................................... ...

............................................................................................................................................................. ............................. 

 

 
 

 
 

5. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
    เห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ On Site ได้  เนื่องจำก  ........................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................. 

.......................................................................................................................................... ............................................  
 

  (ลงชื่อ)  
 

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

 

(นางยุพิน  บัวคอม) 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



แบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม ่
ส าหรับรรงเรียนหรอสสาาบันการศึกษา (นสกระบบ) ประเภทไป – กลับ   

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพ่ือเปิดเรียนแบบ On Site 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด  
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 32)  จึงขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำให้ข้อมูล 
ตำมควำมเป็นจริง เพ่ือควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรพิจำรณำต่อไป 

1. ข้สมูลทั่วไปขสงสาานศึกษา 
ชอ่สสาานศึกษา ............................................................................................................................. .....................   

สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ประเภท................................................................. . 
ที่สยู ่.......................................... ต าบล............................ ส าเภส.......................................... จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บริหารสาานศึกษา  ...................................................................... รทรศัพท์ .................................................  

ระดับที่เปิดสสน ................................................................................................................................... .............. 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด ................................ คน  
       จ ำนวนนักเรียนอำยุระหว่ำง 12 – 18 ปี .............. คน  ประสงค์ขอรับวัคซีน ........... คน คิดเป็นร้อยละ ........ 
        ได้รับกำรฉีดวัคซีนจ ำนวน  ........................... คน  

จ านวนครูและบุคลากร......................คน   
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (1 เข็ม) .........................คน 
        จ ำนวนครูและบุคลำกรได้รับวัคซีน (ครบ 2 เข็ม) .........................คน คิดเป็นร้อยละ ............................... 

สาานการณ์การพบผู้ป่วยรรคติดเชอ้สไวรัสรครรนา 2019 (COVID-19) ส าเภสที่ตั้งขสงสาานศึกษาในช่วง 14 วัน 
ที่ผ่านมา 
      พบกำรแพร่กระจำยเชื้อในครอบครัว ในชุมชน 
      พบผู้ป่วยยืนยัน Imported case แต่ไม่แพร่เชื้อในชุมชน  
   ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 

2. สาานศึกษาต้สงด าเนินการป้สงกันการแพร่ระบาดขสงเชอ้สไวรัสรครรนา 2019 ดังนี้ 
    ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง มี/ไม่มี พร้อมทั้งแนบหลักฐำนประกอบกำรประเมินแยกตำมหัวข้อ และต้องผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินครบทุกข้อ จึงขอยื่นพิจำรณำเปิดเรียนแบบ On Site ได้  

มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
1. ด้านกายภาพ     
     1.1 มีกำรจัดอำคำรและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
ที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น COVID free zone  

   

     1.2 ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัย สิ่งแวดล้อมในกำร
ป้องกันโรคโควิด – 19 ในสถำนศึกษำ  

   



มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
2. ด้านการมีส่วนร่วม 
    2.1 มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง และมีผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นในกำรเปิดเรียนแบบ On Site ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในกำร
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  

   

3. ด้านการประเมินความพร้สมสู่การปฏิบัติ 
    3.1 สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อมเปิดเรียนผ่ำน TSC+  
และมีผลประเมินผ่ำนเกณฑ์  

   

    3.2 มีกำรรำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลผ่ำน MOECOVID     
    3.3 มีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และมีกำร
ซักซ้อมอย่ำงเคร่งครัด 

   

    3.4 มีควำมร่วมมือกับสถำนพยำบำลเครือข่ำยในพ้ืนที่ดูแล 
อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ  

   

    3.5 มำตรกำรควบคุมดูแลกำรเดินทำงระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
อย่ำงเข้มข้น และมีกำรควบคุมกำรเดินทำงเข้ำและออกสถำนศึกษำ 
(Seal Route) อย่ำงเข้มข้น  

   

    3.6 จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone)  
ที่เหมำะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอำหำร หรือจุดเสี่ยงอ่ืนๆ  
เป็นกำรจ ำแนกนักเรียน ครู บุคลำกร ผู้ปกครอง และผู้ที่มำติดต่อ 
ทีเ่ข้ำมำในโรงเรียน  

   

    3.7 ครู และบุคลำกร ต้องได้รับวัคซีนครบสองโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85  
เป็นต้นไป   

   

    3.8 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน ต้องตรวจ 
คัดกรอง ATK ในวันแรกของกำรเปิดเรียนของสถำนศึกษำ   

   

    3.9 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรม 
ข้ำมกลุ่มกัน   

   

4. การด าเนินการขสงรรงเรียน หรอสสาานศึกษา    
    4.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือลดควำมแออัดของ
นักเรียน  

   

    4.2 นักเรียน ครู และบุคลำกร ต้องประเมิน Thai Save Thai 
(TST)  อย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์ฯ    

   

    4.3 มีกำรสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ 
สถำนศึกษำ เพ่ือเฝ้ำระวังตำมเกณฑ์จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่กำรแพร่ระบำด   

   

    4.4 ปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเข้มข้น ได้แก่ 6 
มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) และ 6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) อย่ำง
เข้มข้น   

   



มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
    4.5 บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำเขียนบันทึก Timeline 
กิจกรรมประจ ำวัน และกำรเดินทำงเข้ำไปสถำนที่ต่ำงๆ แต่ละวัน อย่ำง
สม่ ำเสมอ  

   

    4.5 ปฏิบัติตำมแนวทำง ๗ มำตรกำรเข้มส ำหรับสถำนศึกษำ  
(ไป – กลับ) อย่ำงเคร่งครัด  

   

    4.6 จัดให้มี School Pass ส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ     

    

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

3. ผู้รับรสงข้สมูล 

ลงชื่อ ………………………………………                   ลงชื่อ …………………………..……………… 
      (                                  )                           (                                     ) 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

4. ข้สคิดเห็นขสงหน่วยควบคุมรรคติดต่สระดับส าเภส (CDCU) 

............................................................................................................................. .............................................................

............................................................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. .............................................................

............................................................................................................................................................. ............................. 

 

 
 

 
 

5. ความเห็นขสงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
    เห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ On Site ได้  เนื่องจำก  ................................................................ ............ 
.................................................................................................... ................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ......................  

  (ลงชื่อ)  

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

 

(นางยุพิน  บัวคอม) 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 


