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สถานประกอบการ สถานศึกษา

สะอาดปลอดภัย ปองกันโรค COVID-19

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ผานมาตรฐาน

ขาพเจาขอรับรองวาไดปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

__________________________

(นางทิพยสุคนธ คลังเกษม)

มอบให ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

การรับรองตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2565   (กรุณาพิมพใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นไดชัดเจน)



ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ผูประกอบการ : นางทิพยสุคนธ คลังเกษม

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค

1. 

มีการจัดเวนระยะหาง อยางนอย 1-2 เมตร เชน ที่นั่งในหองเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ-สงสิ่งของ/อาหาร

พรอมติดสัญลักษณแสดงระยะหางอยางชัดเจน หรือไม

2. 

มีมาตรการใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 100%

ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา หรือไม

3. 

มีจุดลางมือดวยสบูและน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำความสะอาดมือ อยางเพียงพอและใชงานไดสะดวก

หรือไม

4. 

มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขาสถานศึกษา หรือไม

5. 

มีมาตรการใหลดการทำกิจกรรมรวมกลุมคนจำนวนมาก

และหลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรระบาดของโรค หรือไม

6. 

มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวมทุกวัน เชน ราวบันได ลูกบิด-มือจับประตู โตะ เกาอี้ หรือไม

7. 

มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตยตอตนเอง

ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

และไมปดบังขอมูลกรณีสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม



ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
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ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

8. 

มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร กินอาหารดวยการใชชอนสวนตัวทุกครั้ง และงดการกินอาหารรวมกัน หรือไม

9. 

มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรุงสุกใหมรอน และจัดใหบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ หรือไม

10. 

มีการจัดระบบใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดดวย

app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน หรือไม

11. 

มีการจัดระบบการตรวจสอบ ดูแล และเฝาระวังนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

เพื่อเขาสูกระบวนการคัดกรอง หรือไม

12. 

มีมาตรการใหนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง กักกันตัวเอง 14 วัน

หรือไม

13. 

มีการปรับปรุงหองเรียนใหมีสภาพการใชงานไดดี เปดประตูหนาตางระบายอากาศ ถายเทสะดวก

กรณีใชเครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปด-ปด เปดประตูหนาตางระหวางเวลาพักเที่ยงหรือไมมีการเรียนการสอน

และทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ หรือไม

14. 

มีการทำความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร 

หองดนตรี อุปกรณกีฬา และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน กอนและหลังใชงานทุกครั้ง หรือไม

15. 

มีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในสถานศึกษาใหสะอาดและปลอดภัย มีการจัดการขยะที่เหมาะสม

รวมถึงการดูแลความสะอาดหองสวม หรือไม
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16. 

มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากร รูจักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด-19 เชน ไข ไอ น้ำมูก

เจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไมรับรส ตาแดง มีผื่น ทองเสีย

หรือไม

17. 

มีมาตรการใหนักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผาน Thai save Thai (TST) อยางตอเนื่อง

หรือไม

18. 

มีมาตรการเฝาระวังตรวจคัดกรอง ดวย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางที่กำหนด หรือไม

19. 

มีมาตรการสนับสนุนใหครู บุคลากร และฝายสนับสนุน (Support Staff) เขาถึงการฉีดวัคซีน มากกวารอยละ 85 หรือไม

20. 

มีหองพยาบาลหรือมีพื้นที่เปนสัดสวนสำหรับสังเกตอาการผูมีอาการเสี่ยง หรือจัดใหมี School Isolation หรือไม

มิติที่ 2 การเรียนรู

21. 

มีการติดปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หรือไม (เชน

เวนระยะหางระหวางบุคคล (D) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย (M) วิธีลางมือที่ถูกตอง (H) เปนตน)

22. 

มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลองตามวัยของผูเรียน

หรือไม
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ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

23. 

มีการจัดหาสื่อความรูการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประกอบการเรียนการสอน

การเรียนรูนอกหองเรียน ในรูปแบบของสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ หรือไม

24. 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามวัยใหมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมสุขภาพ

และแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

โดยศึกษาคนควาจากแหลงความรูทางวิชาการดานสาธารณสุขหรือแหลงขอมูลเชื่อถือได หรือไม

25. 

มีนักเรียนแกนนำดานสุขภาพหรือผูพิทักษอนามัยโรงเรียน อยางนอยหองเรียนละ 2 คน เปนจิตอาสา

อาสาสมัครเปนผูชวยครูอนามัยทำหนาที่ดูแลชวยเหลือ เฝาระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน หรือไม

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส

26. 

มีการจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ตองการใช หรือไม

27. 

มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณของใชสุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับกลุมเปราะบาง หรือไม

28. 

มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน อายุ 12-18 ป กลุมเสี่ยงที่มีน้ำหนักมาก มีโรคประจำตัว 7 กลุมโรค หรือกลุมเปาหมาย

เขาถึงการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนด หรือไม



ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
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ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

29. 

มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เวนระยะหาง ทำความสะอาดที่พักเรือนนอน

และจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน หรือไม (กรณีมีที่พักหรือเรือนนอน)

30. 

มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เวนระยะหาง

ทำความสะอาดสถานที่และจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับขอบัญญัติการปฏิบัติดานศาสนกิจ

และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน หรือไม (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ)

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง

31. 

มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผูติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน

และมีการซักซอมการปฏิบัติอยางเขมงวด หรือไม

32. 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม

เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) ตอผูติดเชื้อโควิด-19 หรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม

33. 

มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร หรือไม

34. 

มีการสำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียน ครู และบุคลากร กอนเปดภาคเรียน และเขามาเรียน

เพื่อการเฝาระวังติดตาม หรือไม
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ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

35. 

มีเอกสารคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน (SOP) ประจำหองพยาบาล เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการปองกัน

และกรณีพบผูสัมผัสเสี่ยงสูงหรือผูติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษาหรือในชุมชน หรือไม

มิติที่ 5 นโยบาย

36. 

มีนโยบายเนนการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

เปนลายลักษณอักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม

37. 

มีนโยบายการเฝาระวังคัดกรอง ตัดความเสี่ยง และสรางภูมิคุมกัน ดวย 3T1V (TSC Plus , Thai Save Thai , ATK ,

Vaccine) และถือปฏิบัติได หรือไม

38. 

มีนโยบายเขมควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับของนักเรียนใหมีความปลอดภัย (Seal Route) หรือไม

39. 

มีนโยบายตามมาตรการการปองกันแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา สอดคลองตามบริบทพื้นที่

และมีการสื่อสารประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู และบุคลากร รับทราบอยางทั่วถึง หรือไม

40. 

มีนโยบายการบริหารจัดการการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคบนรถรับ-สงนักเรียน อาทิ ทำความสะอาดภายใน-

นอกรถกอนและหลังใชงานเวนระยะหางที่นั่ง มีปายสัญลักษณแสดงที่นั่งชัดเจน

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะอยูบนรถ มีเจลแอลกอฮอลบนรถ และงด-ลดการพูดคุย หยอกลอเลนกันบนรถ

หรือไม (กรณีรถรับ – สงนักเรียน)

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน



ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ผูประกอบการ : นางทิพยสุคนธ คลังเกษม
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41. 

มีแผนการใชงบประมาณสำหรับเปนคาใชจายในการดำเนินการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา

หรือไม

42. 

มีการจัดหาวัสดุอุปกรณปองกันโรคโควิด-19 เชน ATK หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล สบู

อยางเพียงพอ หรือไม

43. 

มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

ตามความจำเปนและเหมาะสม หรือไม

44. 

มีการจัดหาบุคลากรทำหนาที่เฝาระวัง ตรวจสอบ สอดสองดูแลสุขภาพนักเรียน

และจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 หรือไม

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

