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แบบประเมินตนเองส ำหรับสถำนศึกษำอำชีวศกึษำในกำรเตรียมควำมพร้อมกอ่นเปิดภำคเรียน 

เพื่อเฝ้ำระวังและปอ้งกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

******************* 

สถำนศึกษำ.................................................................................................................... ............................. 

ต ำบล................................................................................อ ำเภอ................................................................

จังหวัด.............................................................................โทรศัพท์.............................................................. 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด............................................ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด............................... 

ค ำชี้แจง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและ
นอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  นั้น 
  ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน  โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตาม 

“แบบประเมินตนเองส ำหรับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน เพื่อเฝ้ำระวัง

และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19” ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากคู่มือการปฏิบัติส าหรับ

สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  

โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่  การจัดการห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน  

มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ข้อ ประเด็น ม ี ไม่ม ี หมำยเหต ุ
มิติทื่ 1 ควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กบันักเรียน นักศึกษา ครู และผูเ้ข้ามาติดต่อ  
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา หรอืไม่ 

   

2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามกู เจ็บคอ เหนื่อยหอบ 
หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเขา้สถานศึกษาหรือไม่ 

   

3. มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน นกัศึกษา ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน
ต้องสวมหน้ากากผา้หรือหนา้กากอนามัย 

   

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

 

 

    (เพ็ญนภา ไพรบูรณ์) 

             ธ.ค. 63 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

เอกสำรหมำยเลข 1 

 

 

    (เพ็ญนภา ไพรบูรณ์) 

             ธ.ค. 63 
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ข้อ ประเด็น ม ี ไม่ม ี หมำยเหต ุ
4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ใหก้ับนักเรียน 

นักศึกษา ร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มหีน้ากากเขา้มาในสถานศึกษา หรือไม่ 
   

5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรอืไม ่    
6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า 

อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอหรือไม่ 
   

7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่น่ังในโรงอาหาร ท่ีนั่งพกั โดยจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) หรือไม ่

   

8. มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
หรือไม ่

   

9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีก าหนดได้ มกีารการสลับวัน
เรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจ านวนนักเรียน นักศกึษา หรือไม ่

   

สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร   สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

9.1 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ เนื่องจากมีจ านวนนักเรียน นักศึกษา
เหมาะสมกับการเว้นระยะห่างตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

9.2 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 รูปแบบ)    
รูปแบบท่ี 1  การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา แบบสลับวันเรียน   สอศ.  

ก าหนดเพิ่มเติม 
รูปแบบท่ี 2  การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา แบบสลับวันคู่ วันคี่   สอศ.  

ก าหนดเพิ่มเติม 
รูปแบบท่ี 3  การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
                แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

รูปแบบท่ี 4  การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน นักศึกษา แบบเรียนทุกวัน   สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

รูปแบบท่ี 5  การสลับกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา แบบแบ่งนักเรียน นักศึกษา  
                 ในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

รูปแบบท่ี 6  รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................... 
                ................................................................................................................. 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

10. มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เชน่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กฬีา 
หรือไม ่

   

10. 1 มีกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรหรือโรงฝึกงำน หรือไม่ 
         - มีการระบายอากาศที่ดีภายในห้องปฏิบัติการหรอืโรงฝึกงาน เพื่อให้
อากาศถ่ายเท หรือไม ่

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 
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ข้อ ประเด็น ม ี ไม่ม ี หมำยเหต ุ
         - มีการบริหารจัดการเหล่ือมเวลาการฝึกกลุม่ย่อย หรอืวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์ หรือไม ่

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

         - มีท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วัสดุท่ีใช้ก่อนการฝึกปฏิบัติและหลังสิ้นสุดการใช้งาน หรือไม่ 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

         - มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท าความสะอาด
ภายในห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน หรือไม่ 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

          - มีการก าหนดห้ามน าอาหาร เครื่องด่ืม ไปรับประทานภายในพื้นท่ี
ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน หรือไม่ 

  สอศ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

11. มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราว บันได 
ลิฟต์ กลอนประตู – หน้าต่าง หรือไม ่

   

12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรยีน หรือไม ่    
13. มีการปรับปรงุซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรยีน ให้มี 

สภาพการใช้งานได้ดี ส าหรับใช้ปิด – เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม ่
   

14. มีการแบ่งกลุม่ย่อยนักเรียน นกัศึกษา ในห้องเรียนในการท ากิจกรรม หรือไม ่    
15. มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเขา้แถวเคารพ

ธงชาติหน้าเสาธง หรือไม ่
   

16. มีการจัดเหล่ือมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เหล่ือมเวลากินอาหาร
กลางวัน หรือไม ่

   

17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม หรือไม่    
18. มีการก าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ า ช้อน 

ส้อม แปรงสีฟัน ยาสฟีัน ผ้าเชด็หน้า หรือไม ่
   

19. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่ส าหรบัแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 
หรือไม ่

   

20. มีนักเรียน นักศึกษา แกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร  
ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนกัเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง หรือไม ่

   

มิติที่ 2 กำรเรียนรู ้
21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี เช่น วิธีล้างมือ

ท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างบคุคล เป็นต้น หรืออื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด 19 หรือไม ่

   

22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้ตามวัย
และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาหรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น ม ี ไม่ม ี หมำยเหต ุ
23. มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาเด็กเล็ก (ประถม) 

ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ 
(ส าหรับระดับอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและให้เหมาะสมกับ 
การจัดการเรียนการสอน) 

   

24 มีการใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผา่นช่องทาง Social media เช่น Website, 
Facebook ,Line, QR Code, E-mail หรือไม่ 

   

มิติที่ 3 กำรคลอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส 
25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า ส ารองส าหรับนักเรียน นกัศึกษา หรอืไม่    
26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถงึการเรียนรู้

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม ่
   

27. มีมาตรการส่งเสรมิให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการสขุภาพขั้นพื้นฐาน 
อย่างท่ัวถึง หรือไม ่

   

28. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพกัและเรือนนอน 
ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีที่พกัและเรือนนอน) 

   

29. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณมีี
สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 

   

30. มีมาตรการดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียน 
หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถ
เรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม ่

   

มิติที่ 4 สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

ป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรยีน หรือไม ่
   

32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและตีตรา 
ทางสังคม (Social stigma) หรือไม ่

   

33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครแูละ 
บุคลากรของสถานศึกษา หรือไม่ 

   

34. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียน นักศกึษา และบุคลากร รวมทั้ง
ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติ 
และทุกวันเปิดเรียน หรือไม ่

   

35. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับนักเรียน นักศกึษา คร ูและ 
บุคลากรท่ีสงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือ 
วันหยุดเรียน หรือไม่ 
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ข้อ ประเด็น ม ี ไม่ม ี หมำยเหต ุ
มิติที่ 5 นโยบำย 

36. มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์ความรูก้ารป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชมุชี้แจงหรือ 
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน หรือไม่ 

   

37. มีนโยบายและแนวทางการปอ้งกันการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19  
ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลักษณ์หรอืมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 

   

38. มีการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม่ 
 

   

39. มีการแต่งต้ังคณะท างานป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก าหนด 
บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน หรือไม่ 

   

40. มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนกัเรียน นักศกึษา เว้นระยะห่าง 
ระหว่างบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถหรือมีสัญลกัษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน หรือไม่ 
(กรณรีถรับส่งนักเรียน) 

   

มิติที่ 6 กำรบริหำรกำรเงิน 
41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม หรือไม ่
   

42. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา 
และบุคลากรในสถานศกึษา เชน่ หน้ากากผา้หรือหนา้กากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม ่

   

43. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนับจากหน่วยงาน องคก์ร หรือ 
เอกชน เช่น ท้องถิ่น บรษิัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อด าเนินกิจกรรม 
การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่ 

   

44. มีการจัดหาบุคลากรเพิม่เติมในการดูแลนักเรียน นักศกึษา และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา หรอืไม่ 

   

 

 

ผลกำรประเมิน 

Ranking เกณฑ์กำรประเมิน 
สีเขียว ผ่านท้ังหมด 44 ข้อ 
สีเหลือง ผ่านข้อ 1 - 20 ทุกข้อ 

แต่ไม่ผ่านข้อ 13- 44 ข้อใดข้อหนึ่ง 
สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1- 20 ข้อใดข้อหนึ่ง 
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กำรแปลผล 

 สีเขียว หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 

 สีเหลือง หมายถึง  โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

                       ที่ก าหนด 

 สีแดง หมายถึง  โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

                       ที่ก าหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ า 

 

 

 

 

ลงชื่อ ผู้ประเมิน.................................................... 

ต ำแหน่ง..................................................... 

วันที่ประเมิน....................................... 
 

 

Administrator
Typewriter
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน

Administrator
Typewriter

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewriter
ลงชื่อ                                       ผู้ประเมิน          ( นายบุญรักษา  อาจหาญ )

Administrator
Typewriter
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter
22/ มิถุนายน/ 2563

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Rectangle



แบบตรวจรบัรองการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

******************* 

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

ต าบล.......................................................................อ าเภอ............................................. ...........................

จังหวัด.....................................................................โทรศัพท์.................... ................................................. 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด...................................................................................................................... 

 

ความเห็นของส านักงานอาชีวศึกษาจังหวดั 
      ให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบประเมินตนเองส าหรับ  

                สถานศึกษาฯ ซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

      ให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ 

                การประเมินตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาฯ ซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

                ดังนี้ ................................................................................................................................................. 

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

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

      ไมส่ามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ได้ (ระบุรายละเอียด รายการที่สถานศึกษาต้องปรับปรุง 

                เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

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

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

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

       

    ลงชื่อ   ......................................................... 

                                      (............................................................) 

              ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

    วัน/เดือน/ปี..................................................... 

 
 

เอกสารหมายเลข 2 

 

 

    (เพ็ญนภา ไพรบูรณ์) 

             ธ.ค. 63 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 

    (เพ็ญนภา ไพรบูรณ์) 

             ธ.ค. 63 
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แบบรายงานแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  

(เฉพาะสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา) 

1. ด้านสาธารณสุข 

แผนการเตรียมความพร้อม/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   
   
   
   
   
   

 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แผนการเตรียมความพร้อม/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   
   
   
   
   
   

 

3. ด้านการบริหารจัดการในกรณทีี่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

แผนการเตรียมความพร้อม/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   
   
   
   
   
   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
 

    (เพ็ญนภา ไพรบูรณ์) 
             ธ.ค. 63 
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ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยอยู่ในระยะ 2 คือ เริ่มมีการ

ติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็น
ระดับ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเชื้อไวรัส 
COVID-19 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่าไวรัส COVID-19 และขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่ว
โลก ทางโรงเรียนจึงขอ ก าหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
1. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกครั้งหลังสัมผัสอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ ร่วมกัน เช่น 
โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 
2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก ตา บ่อยครั้งโดยไม่จ าเป็น หากจ าเป็นจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการ
สัมผัส 
3. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น 
4. ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออก ก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
5. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม 
6. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และทิ้งในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
7. เมื่อพบว่าการมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการ ที่ใกล้เคียงกับ
อาการของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ให้ไปพบแพทย์โดยทันที 
8. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสื่อของกระทรวงสาธารณสุข หรือสื่อต่าง ๆ ที่มี
ความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 

มาตรการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19ทีโ่รงเรียน 
1. ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนทุกคน โดยใช้ปรอทวัดไข้อินฟาเรด หลังเข้าแถวเคารพ ธงชาติเพ่ือเป็นการคัด
กรองเบื้องต้น บันทึก และรายงานข้อมูลให้งานพยาบาลทุกวัน 
2. กรณีครูประจ าวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่ามีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้พา นักเรียนไปพบ
พยาบาลประจ าโรงเรียนที่ห้องพยาบาล 
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3. กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้งานพยาบาลแจ้งผู้ปกครองพาไปพบ แพทย์โดยทันที 
และทางโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
4. เมื่อแพทย์ออกหลักฐานยืนยันว่านักเรียนเป็นผู้ป่วยจริง ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหาย เป็นปกติเมื่อ
หายเป็นปกติแล้วให้น าหลักฐานหนังสือรับรองจากทางแพทย์มายืนยันเพ่ือกลับมาเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่า
ขาดเรียน 
5. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีความจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการ เดินทางไปยังประเทศ
หรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือ ความจ าเป็นในการ
เดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครูประจ าชั้นทราบ และเม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องแจ้งให้ครูประจ า
ชั้นทราบ และให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
6. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มี ผู้ติดเชื้อไวรั ส 
COVID-19 ให้พักเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (ไม่ถือว่าขาดเรียน) หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมา
เรียนตามปกติโดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลให้กับครูประจ าชั้น 
7. กรณีครู บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในโรงเรียน มีความจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยง การเดินทางไป
ยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจาก ทางโรงเรียน 
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้พักเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือว่าขาดงาน หากไม่พบ
อาการผิดปกติให้กลับมาท างานตามปกติโดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจาก โรงพยาบาล 
8. กรณีที่ครู บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในโรงเรียนมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้
รีบไปพบแพทย์โดยทันที และรายงานอาการป่วยให้กับหัวหน้าฝ่ายที่ตนเองสังกัด หากแพทย์ระบุว่า มีการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อหายเป็นปกติแล้วให้น าหลักฐาน หนังสือ
รับรองจากทางแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาท างานตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาดงาน 

มาตรการด้านการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันภายในโรงเรียน 
1. ประชุมชี้แจงครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการของทางโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่อง สุขอนามัยเบื้องต้น 
เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ อยู่ในที่แออัด การ
ล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะน าของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู 
โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดท าความสะอาดทุกวัน 
4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนหรือบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก 
5. มาตรการนี้จะใช้ด าเนินการต่อไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่าเข้าสู่ภาวะปกติ 
6. การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ที่มีความ เกี่ยวเนื่องกับทาง
โรงเรียนให้ติดต่อกับทางโรงเรียนที่หมายเลข 055-699403 (ทุกวันในเวลาราชการ) หรือทาง Page Faceboobk 
ของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   
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จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบและโปรดให้ความร่วมมือโดยทั่วกัน พร้อมกับขอบพระคุณในความ ร่วมมือ
จากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
  (นายประสพ   กระพันเขียว) 
         ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
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ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
เรื่อง  ก าหนดนโยบายการสวมหน้าอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙  ในสถานศึกษา 

................................................................ 
         เพ่ือให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
จึงก าหนดนโยบายการสวมใส่หน้าอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙  ในสถานศึกษา และเข้าจุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้ามาติดต่อสถานศึกษาวิทยาลัยมีจุดบริการอ้างมือ สบู่ เจลแอลกฮอล์ ล้างมือส าหรับบริการฟรี
ทุกจุดในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน จึงขอความร่วมมือ ทุกท่าน 
         ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เข้าสถานศึกษาโดยเด็ดขาดจึงขอประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกันทั้งนี้ประกาศจะมีการยกเลิกเป็นไปตามนโยบายการควบคุมโรคของรัฐบาลก าก าหนดเพ่ือการป้องกันเชื้อโรค
โควิด – ๒๐๑๙ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
 

 
  ประกาศ     ณ   วันที่  ๑ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     
 
 

 
 

 ( นายบุญรักษา  อาจหาญ  ) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 

 



 
 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา แกนน าด้านสุภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพ 

เพื่อนนักเรียน เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙  ในสถานศึกษา 
................................................................ 

     เพ่ือให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
จึงขอแต่งคณะกรรมการนักศึกษา แกนน าด้านสุภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียน 
เพ่ือป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙  ในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  

 ๑ นางสาวดาริกา บ าเพ็ญบุญ                                      ประธาน 
 ๒ นางสาวสิโรธร   สินทร                                           รองประธาน 
 ๓. นายนภัสกร    ทุมสุด                                             กรรมการ  
 ๔ นายชิตพล  พากัณหา                                             กรรมการ 
 ๕. นางสาวณัฐชญานันท์  แสนอุบล                                กรรมการ 
 ๖. นายศุภกิต ศิริบุญ                                                  กรรมการ 
 ๗ นายกฤษฎา  ชัยเวช                                                 กรรมการ 
 ๘. นายปณิตา  พิมหาชัย                                      กรรกมการ เลขานุการ 
 

มีหน้าที ่๑. บริการจิตอาสา คัดกรอง ช่วยครูเวรประจ าวัน 
           ๒.ให้บริการค าปรึกษาแก่รุ่นน้องเพ่ือนในสถานศึกษา 
           ๓.ติดตามช่วยเหลือร่วมกับครูและวิทยาลัยในการช่วยเหลือ นักเรียนในสถานศึกษา 
           ๔. ประชุมร่วมกับคณะครูในการก าหนดมาตรการป้องกันเชื้อโรคในสถานศึกษา 
           ๕. ก ากับ ดูแล คัดกรอง และให้บริการจิตอาสาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา และงานจิตอาสาสุภาพอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ในการ
ป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๒๐๑๙ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
 

 
  ประกาศ     ณ   วันที่  ๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     
 
 

 ( นายบุญรักษา  อาจหาญ  ) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 

 



 
 
 
 

ค ำส่ังวทิยำลยัอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกจิสว่ำงแดนดิน 
ที ่          / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำทีเ่ตรียมควำมพร้อมป้องกนัเช้ือโควิด-19 ในสถำนศึกษำ  
______________________________________________ 

ดว้ย วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เป็นวิทยาลยัสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสกลนครได้
จดัเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฎบิัติหน้ำทีเ่ตรียมควำมพร้อม
ป้องกนัเช้ือโควดิ-19 ในสถำนศึกษำ   เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งครู/บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

 ๑.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้วชิาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๑.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี               กรรมการ   
 ๑.๖ นางสาวมทักานต ์  ศรีสุทธ์ิ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ให้ค  าปรึกษา อ านวยความสะดวก ใหค้  าแนะน า สนบัสนุนเก่ียวกบัการด าเนินงานให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๒.คณะกรรมกำร 
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-๒- 
๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 ๒.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัฝ่ายหนา้วชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๒.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๒.๖ วา่ท่ีร้อยตรี ยอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
 ๒.๘ นายยทุธจกัร ศรีสันทศั     กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๐ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที ่  ๑. จดัท าร่างค าสั่งเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๒. จดัท าจุดตรวจคดักรอง 
  ๓. จดัท าเอกสาร ป้าย 
  ๔. ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม 
  ๕. ประสานงานกบัทอ้งถ่ิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๖. เตรียมความพร้อมนกัเรียน 
  ๗. ประสานงานทุกฝ่าย 
  ๗.  อ านวยความสะดวกใหก้บัคณะท างานทุกฝ่าย 
  ๘. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่ม เสนอผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
 
 
 

/๓.คณะกรรมกำรดูแล 
 
 
 
 



-๓- 
๓.คณะกรรมกำรดูแล   ควบคุม  ก ำกบัและคัดกรองนักเรียน  

 ๓.๑  นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิากร รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๓.๔  นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๓.๖ นายศราวธุ     แขง็แรง     กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๓.๘ นายจ ารัส  สีวฤิทธ์ิ      กรรมการ 
 ๓.๙  วา่ท่ีร้อยตรียอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๑๐  นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่  ๑. ก ากบั ควบคุมและคดักรองประวติัผูท่ี้เขา้มายงัสถานศึกษา 
  ๒. ก ากบั ดูแลนกัเรียนตลอดการ (ตามตารางเวร) 
  ๓. ก ากบั ดูแลนกัเรียนเขา้ออกนกัเรียนแยกชาย-หญิง 
  ๔. ควบคุม ดูแลสัมภาระ การทานอาหาร ตรวจคดักรองสอบประวติั 
  ๕. ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารคดักรอง เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทกึภำพ 
 ๔.๑  นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
 ๔.๕ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖  นางสาวกมลชน  ผาลลาพงั     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. บนัทึกภาพตลอดการจดักิจกรรม 
  ๒.รวบรวมไฟลภ์าพมอบให้คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อสรุปและรายงานผล 
 
 
 

 
 



-๔- 
 

๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำลเบือ้งต้น 
 ๕.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๘ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมยาเพื่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
   ๒.ปฐมพยาบาล ใหก้ารรักษานกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยแจง้โรงพยาบาลใกลเ้คียงในรายท่ีอาการหนกั 
๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๒.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
 ๒.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๒.๖ วา่ท่ีร้อยตรี ยอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
              ๒.๑๐ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมแบบประเมินผล เพื่อประเมินผลการด าเนินงานจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  ๒.สรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน 
 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ความรับผดิชอบและเอาใจใส่ เพื่อใหง้าน
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
 สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                         ลงช่ือ                    ศุภชยั  แจง้สุข 
                                                                                            (    นายศุภชยั        แจง้สุข) 

                                            ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน     
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
ครั้งที่  5/2563    ลงวันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน   อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นำยศุภชัย  แจ้งสุข 
นำงสำวณัฐนพิน ธงศรี 
นำยสุเทพ  เลิศสงครำม 
นำยบุญจันทร์  เกศำทำ 
นำงฉลวย  แจ้งสุข 
นำงประภำส กองแก้ว 
นำงสำวอภิรดี  ศรีหำนอก 
นำยบุญรักษำ อำจหำญ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้แทนครู 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ศุภชัย  แจ้งสุข 
ณัฐนพิน ธงศรี 
สุเทพ  เลิศสงครำม 
บุญจันทร์  เกศำทำ 
ฉลวย  แจ้งสุข 
ประภำส  กองแก้ว 
อภิรดี    ศรีหำนอก 
บุญรักษำ อำจหำญ 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 -   ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจะแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    ประธำนกำรประชุม นำยศุภชัย   แจ้งสุข   ผูร้ับใบอนุญำตวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน    

กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยทุกท่ำน  และกล่ำวเปิดกำรประชุม ครั้งที่ 5/2563 ประธำนกำรประชุมไม่มี
เรื่องแจ้งให้ทรำบอ่ืนๆ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                3.1   หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาการแจกจ่ายเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ 

ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับสถานศึกษาเอกชน  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนเป็นค่ำเครื่องมือประจ ำตัวผู้เรียน เฉพำะ
อำชีพของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรให้เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2558 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแจ้งขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
            3.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2562 และรับรองแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 3 ปีคือ 
 ปีกำรศึกษำ 2562-2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
             3.3 แนวทำงกำรป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน ภำยในสถำนศึกษำ 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                                                      /ระเบียบวำระ........ 



                                                               - 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแนวทาง / ให้ความเห็นชอบ 
1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

 ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียนควรจัดพื้นที่ให้เป็นโซนแยกอย่าง
ชัดเจนและควรมีการจัดระเบียบในการเข้าแถวออกห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

 หากมีนักเรียนหรือนักศึกษาคนไหนมีไข้สูงกว่า 37.5 °C หรือหากพบว่าอาการจาม ไอ น้ าหมูกไหล เจ็บคอ 
เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก ให้นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้นหยุดเรียนและไปพบแพทย์โดยทันที (คุณ
สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของโรค COVID-19 ได้) หากพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษามี
อาการดังที่กล่าวมาข้างต้นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที 

2.1 จัดพื้นที่ส าหรับจุดตรวจคัดกรอง 
มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ำโรงอำหำร ซึ่งจะต้องท ำเช่นเดียวกันกับกำรตรวจคัดกรองก่อนก่อนเข้ำโรงเรียนหรือ
สถำนศึกษำ นั่นก็คือจัดระเบียบแถวให้เรียบร้อย เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1-2 เมตร 

2.2 การสวมหน้ากากอนามัย 
ส ำหรับผู้ซื้อและผู้ขำยควรจะสวมหน้ำกำกอนำมัยในตอนซื้ออำหำร แต่ส ำหรับผู้ขำยหรือผู้ประกอบกำร จะต้องสวม
มำกกว่ำหน้ำกำกอนำมัยนะคะ เพรำะคุณจะต้องสวมทั้ง ถุงมือยางอนามัย หมวก และผ้ำกันเปื้อน 
2.3 ท าความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ๆ 
ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่ได้รับกำรสัมผัสบ่อย ๆ อำทิเช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี บัตรคูปองแทนเงินสด หรือแม้แต่ชุดเครื่องปรุง
อำหำรส ำหรับร้ำนที่ขำยจ ำพวกก๋วยเตี๋ยว เพรำะทั้งหมดที่กล่ำวมำนั้นเป็นพื้นผิวที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกันทั้งสิ้น อย่ำลืม
ท ำควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยอำหำร โดยใช้เลือกใช้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีควำมเข้มข้น 70% ขึ้นไป, น้ ายาฆ่าเชื้อทั่วไป, 
หรือจะเป็นน้ ำยำฟอกขำวส ำหรับฆ่ำเชื้อ (คุณสำมำรถอ่ำนวิธีท าผ้าเช็ดท าความสะอาดส าหรับฆ่าเชื้อ และควรจะมี
กำรก ำจัดขยะอย่ำงเหมำะสม 

2.4 จุดบริการล้างมือภำยในควรมีจุดบริกำรล้ำงมือ กำรล้ำงมือที่ถูกต้องนั้นจะต้องล้ำงมือด้วยสบู่อย่ำงน้อย 20 วินำที 
และล้ำงให้สะอำดทุกซอก2.5 การจัดการที่นั่งที่นั่งส ำหรับรับประทำนอำหำรนั้นจะต้องเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร 
ส ำหรับกำรนั่งฝั่งตรงข้ำมนั้นควรจะจัดให้เป็น 

2.7 มาตรการความสะอาดส าหรับร้านประกอบการส ำหรับทำงร้ำนประกอบกำรนั้น ก็ต้องมีกำรจัดที่ดี อำทิเช่น 
ภำชนะใส่ช้อนส้อมควรจะเป็นภำชนะแบบมีฝำปิดที่มิดชิด รวมถึงอำหำรที่ท ำจะต้องปรุงสุกใหม่ ส ำหรับข้ำวรำดแกง
จะต้องมีที่ปิดอำหำรให้เรียบร้อย และใช้ต้องใช้อุปกรณ์ส ำหรับหยิบจับอำหำรให้ชัดเจน ไม่ควรใช้มือในกำรหยิบจับ
อำหำร และแผงที่จ ำหน่ำยอำหำรจะต้องมีฉำกก้ันระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย 

3. การจัดระเบียบในห้องเรียน 

 นักเรียนหรือนักศึกษำทุกคนจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย 
 กำรจัดกำรระยะห่ำงของโต๊ะเรียน หำกโต๊ะเรียนสำมำรถแยกกันได้ ให้แยกโต๊ะออกจำกกันและเว้นระยะห่ำง

อย่ำงน้อย 1 เมตร ส ำหรับโต๊ะที่แยกไม่ได้ จะต้องนั้งเว้นเก้ำอ้ีไว้หรือมีที่กั้นให้เรียบร้อย 
 คนภำยในห้องเรียนไม่ควรเกิน 10-20 คน/ห้อง หำกสถำนที่ศึกษำหรือห้องเรียนไม่เพียงพอให้พิจำรณำท ำ

กำรเรียนกำรสอนเฉพำะกลุ่ม 

/4.กำรเปิดเรียน.....  
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4. การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

ส ำหรับกำรใช้สถำนที่ท ำกิจกรรม หรือเฉพำะประเภทกีฬำผ่อนคลำย นั้นสำมำรถท ำกิจกรรมได้ แต่ต้องพิจำรณำถึง
จ ำนวนนักเรียนต่อพ้ืนที่นั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับกำรใช้อำคำรของสถำบันศึกษำเพ่ือเป็น
สถำนที่ในกำรประชุม, จัดกำรสอบต่ำง ๆ หรือฝึกอบรมระยะสั้น(ไม่เกิน 15 วัน) ให้ยังคงด ำเนินกำรป้องกันตำม
มำตรกำรเดียวกันอย่ำงทุกมุม “ และควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีควำมเข้มข้น 70% ขึ้นไ 

  4.1 แบบรำยงำนประเมินตนเองและแบบลงทะเบียนของ ศคบ. ก่อนกำรเปิดภำคเรียน 

ทั้งนี้ให้พิจำรณำใช้งบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนด  และให้สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินเป็นระยะให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ รับทรำบและหำกเกิดปัญหำให้รีบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยทันที 

 

  มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบตำมเสนอและรับรองผลกำรเมินตนเองในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียน 
 
  
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี  
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
           
 
 

ลงชื่อ      บุญรักษำ อำจหำญ 
                    ( นำยบุญรักษำ อำจหำญ ) 
           ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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