
1 
 

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
ส าหรับกิจการ : โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพและประเภทศิลปะและกีฬา และโรงเรียน
เอกชนในระบบท่ีขอใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะ
สั้นไม่เกิน 15 วัน 

 
ค าชี้แจง 
  1. แบบประเมินตนเองในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  มี 2 ส่วน ให้ผู้ประเมินกรอกข้อมูลในช่องว่างข้อมูลพ้ืนฐานที่ก าหนดและท าเครื่องหมาย  (ถูก)  
ลงในช่องผลการประเมินตามท่ีก าหนด  
       1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
       1.2 เกณฑ์การประเมิน 
  2. แบบประเมินตนเองนี้ให้ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประเมินและแจ้งชื่อผู้ประเมินให้ชัดเจน 
  3. ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละโรงเรียน ในการวิเคราะห์ผลการเปิดโรงเรียน เพ่ือควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
  

ประเภทโรงเรียนนอกระบบ     ประเภทวิชาชีพ         ประเภทศิลปะและกีฬา   

ประเภทโรงเรียนในระบบ       ประเภทสามัญศึกษา    ประเภทนานาชาติ   

ชื่อโรงเรียน                . 

สถานที่ตั้ง เลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง             . 

อ าเภอ/เขต             จังหวัด            รหสัไปรษณีย ์                     โทรศัพท์                  .. 

ชื่อผู้รับใบอนุญาต                                 โทรศัพท์                   ID Line                 .  

ความจุนักเรียน            คน  

รหัสโรงเรยีน           
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 

 ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร

ประกอบ 

(ถ้ามี) 
มี/ท า 

ไม่มี/

ไม่ท า 

1. ดา้นผู้ประกอบการ 

1.1 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์    

 1.1.1 มีการค านวณพ้ืนที่ของโรงเรียน ต่อจ านวนบุคลากร และนักเรียนอย่าง

เหมาะสม (โดยค านวณจากพ้ืนที่ว่าง ไม่รวมสิ่งก่อสร้าง/พ้ืนที่จอดรถ ให้ใช้

อัตราส่วน 10 ตารางเมตรต่อ 1 คน และหากเป็นพื้นที่ห้องเรียนหรือห้องพัก

ครูให้ก าหนดอย่างน้อย 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน)  

   

 1.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัด

อุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบมือถือหรือแบบอินฟาเรด  

   

 1.1.3 ก าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มา

ติดต่อให้ชัดเจน และครอบคลุมทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากโรงเรียน พร้อมติด

สัญลักษณ์แสดงการผ่านคัดกรอง “ผ่าน”  

   

 1.1.4 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% สาหรับใช้ท า

ความสะอาดมือ อย่างเพียงพอ  

   

 1.1.5 จัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ อย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

บริเวณโรงอาหาร และหน้าห้องส้วม  

   

 1.1.6 จัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อ     

 1.1.7 จัดให้มีจุดเฉพาะส าหรับรับส่งนักเรียน ในบริเวณท่ีบริเวณท่ีมีอากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก ผู้ปกครองที่มารับ ส่งนักเรียน ให้รออยู่เฉพาะพ้ืนที่  

ที่โรงเรียนจัดให้ โดยให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร  

   

 1.1.8 จัดห้องเรียนให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม     

 1.1.9 ภายในห้องเรียนและห้องพักครู ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 

อย่างน้อย 1-2 เมตร  

   

 1.1.10 ท าสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เช่น จุด

ตรวจวัดไข ้ก่อนเข้าโรงเรียน เข้าแถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น  
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 ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร

ประกอบ 

(ถ้ามี) 
มี/ท า 

ไม่มี/

ไม่ท า 

 1.1.11 จัดให้มีการท าความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนรวม พ้ืนที่โดยรอบ เช่น สนาม

เด็กเล่น โรงพลศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยใช้น้ ายาท าความสะอาด  

   

 1.1.12 จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์ และเครื่องใช้ เน้น

จุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันไดเลื่อน 

ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ จุดช าระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะที่นั่ง ฯลฯ  

   

 1.1.13 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องส้วม เน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอน 

ลูกบิดประตู ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สาย

ฉีดน้ าช าระ และพ้ืนห้องส้วม ให้สะอาด ทุก 2 ชั่วโมง  

   

 1.1.14 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดในบริเวณโรงเรียนและต้องน าขยะไปทิ้งทุกวัน     

 1.1.15 จัดให้มีห้องหรือพ้ืนที่แยกส่วนส าหรับบุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการ

ป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19  

   

 1.1.16 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน เน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ 

เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ลูกบิดประตู หน้าต่าง ทุก 1 ชั่วโมง  

   

 1.1.17 จัดให้มีการล้างย้อนเครื่องกรองน้ า เปลี่ยนไส้กรองตามท่ีผลิตภัณฑ์

ก าหนด และท าความสะอาดตู้กดน้าดื่ม ทั้งภายในถังน้ าเย็น ก๊อกน้ าด่ืม  

และภายนอกตู้ รวมถึงภาชนะใส่น้ าด่ืม เช่น คูลเลอร์ อย่างสม่ าเสมอ  

   

1.2 ดา้นการบริหารจัดการ  

 1.2.1 ก าหนดนโยบายให้บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อสวมใส่หน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน (ยกเว้นการออก

ก าลังกายกลางแจ้ง อาจพิจารณามาตรการอ่ืนทดแทน เช่น การเว้น

ระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร)  

   

 1.2.2 จัดให้มีการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอน การท ากิจกรรมนอก

ห้องเรียน เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน-อาหารว่าง  

   

 1.2.3 จัดให้มีการเรียนสลับวันหรือสัปดาห์ ในแต่ละระดับชั้นเรียน กรณีที่ไม่

สามารถจัดเว้นระยะห่างหรือมาเรียนพร้อมกันทั้งหมดได้  

   

 1.2.4 งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เช่น กีฬาสี เข้าค่าย  
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 ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร

ประกอบ 

(ถ้ามี) 
มี/ท า 

ไม่มี/

ไม่ท า 

 1.2.5 ก าหนดให้มีคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 และก าหนด

บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  

   

 1.2.6 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 ของ

สถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

   

 1.2.7 กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน ก าหนดให้มีมาตรการรักษาระยะห่าง เด็ก 1 

คนต่อ 1 ที่นั่ง ระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร มีการระบายอากาศ ที่

เหมาะสม และมีการท าความสะอาดก่อนและหลังรับ-ส่งนักเรียน  

   

 1.2.8 จัดให้มีแบบประเมินตนเองส าหรับหรับนักเรียนในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ  

โรคโควิด-19 (ตามแบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแนวทางกรมอนามัย)  

   

1.3 การจัดเตรียมบุคลากร  

 1.3.1 ให้ความรู้ ค าแนะน า และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

ในโรงเรียน ให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด - 19  

   

 1.3.2 เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

เว้นระยะห่างระหว่างกัน และระหว่างนักเรียน อย่างน้อย 1 เมตร  

   

2. ดา้นครูผู้สอน     

2.1  ให้ครูทุกคน สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะสอน ได้แก่ หน้ากากอนามัย 

หรือหน้ากากผ้า และกระจังหน้า (Face shield)  

   

2.2  สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองนักเรียนทุกราย  

ตามแบบฟอร์มแนวทางกรมอนามัย  

   

2.3  ขณะท าการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครูและนักเรียน อย่างน้อย 1 เมตร     

3. แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน 

3.1  ทราบนโยบายและมาตรการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรค COVID-19 เช่น หากมี

อาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น  

ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที หรือการให้เว้นระยะห่าง

ทางสังคม 1-2 เมตร ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น  
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 ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร

ประกอบ 

(ถ้ามี) 
มี/ท า 

ไม่มี/

ไม่ท า 

3.2  ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี ด้วยน้ าและสบู่ ก่อนและหลังทาอาหารทุกครั้ง 

ระหว่างจ าหน่ายอาหาร หลังออกจากห้องส้วม หลังหยิบจบัเหรียญหรือ

ธนบัตร หรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า  

ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  

   

3.3  แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ้ากันเปื้อน และหมวก

คลุมผมทุกราย ขณะปฏิบัติงาน  

   

3.4  มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์

ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด แยกระหว่างอาหารสุก อาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม ้และไม่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร 

บนพื้นโดยตรง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร เช่น ที่คีบ ไม่ใช้มือหยิบ

อาหารโดยตรง  

   

3.5  จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ จัดให้รับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินเวลา 

ให้น าอาหารไปอุ่นจนเดือดอีกครั้งก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยง 

เช่น อาหารประเภทกะทิ หรืออาหารปรุงข้ามวัน หรืออาหารเสิร์ฟเย็น เช่น  

ซูชิ และมีการปกปิดอาหารปรุงส าเร็จ  

   

3.6  ในระหว่างการขายอาหารของผู้ขายอาหารและผู้ซื้ออาหาร จัดเว้นระยะห่าง

อย่างน้อย 1 เมตร หรือมีฉากกั้น  

   

3.7  ห้องครัวและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบอาหาร ต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส 

และก าจัดขยะเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะทุกครั้งหลังปิดครัว  

   

3.8  จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารที่สะอาดอย่างเพียงพอเป็น

รายบุคคล หรืออาจใช้แบบใช้ครั้งเดียว เช่น ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม 

แก้วน้ า ที่จับอาหาร เครื่องปรุงแบบแพ็คซอง  

   

3.9  หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันระหว่างรอซื้อหรือรับอาหาร     

3.10  จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะรับประทานอาหาร อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ

มาตรการป้องกันอ่ืนๆ เช่น ฉากกั้น  
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 ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร

ประกอบ 

(ถ้ามี) 
มี/ท า 

ไม่มี/

ไม่ท า 

4. พนักงานท าความสะอาด  

4.1  พนักงานท าความสะอาดทุกคน ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ได้แก่ ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน 

รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  

   

4.2  หากพนักงานมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้

หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและไปพบแพทย์ทันที  

   

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประเมินตนเองในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ แบบประเมินนี้เป็นไปตามแบบประเมินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
1. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทร. 02 282 9575 
2. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทร. 02 282 7756 
3. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โทร. 02 282 3185 

ลงช่ือ................................................................ 
       (....................................................................) 

 วันท่ี ........... เดือน .......................พ.ศ.............. 


