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สถานประกอบการ สถานศึกษา

สะอาดปลอดภัย ปองกันโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประเภท กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผานมาตรฐาน

ขาพเจาขอรับรองวาไดปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

__________________________

(รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

มอบให ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

มอบให ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   (กรุณาพิมพใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นไดชัดเจน)

Papan
ลายเซน อธ



ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผูประกอบการ : รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

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 ตองสวมหนากากอนามัย 100%

ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา หรือไม

3. 

มีจุดลางมือดวยสบูและน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอลสำหรับใชทำความสะอาดมือ อยางเพียงพอและใชงานไดสะดวก

หรือไม

4. 

มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขาสถานศึกษา หรือไม

5. 

มีมาตรการใหลดการทำกิจกรรมรวมกลุมคนจำนวนมาก

และหลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรระบาดของโรค หรือไม

6. 

มีการทำความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม หองปฏิบัติการ เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬา

และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน และพื้นผิวสัมผัสรวม เชน ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู โตะ เกาอี้ ทุกวัน หรือไม

7. 

มีมาตรการสงเสริมใหกินอาหารปรุงสุกใหมรอน กินอาหารดวยการใชชอนสวนตัวทุกครั้ง

งดการกินอาหารรวมกัน และจัดใหบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ

หรือไม
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8. 

มีการจัดระบบใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดดวย app

หรือลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน หรือไม

9. 

มีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ไดแก

การระบายอากาศภายในอาคาร คุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค การทำความสะอาด และการจัดการขยะ

เปนไปตามมาตรฐานและหลักการที่ถูกตอง หรือไม

10. 

มีมาตรการสงเสริมใหใหนักเรียน ครู และบุคลากร รูจัก หมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรควิด 19 เชน ไข ไอ น้ำมูก เจ็บคอ

คอแหง ออนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไมรับรส ตาแดง มีผื่น ทองเสีย

และประเมินความเสี่ยงของตนเองเปนประจำ ผาน Thai save Thai (TST)

หรือแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงอื่นตามที่กำหนด หรือไม

11. 

มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน อายุ 5-11 ป อายุ 12-17 ป นักศึกษา ครู บุคลากร และผูปกครอง

เขาถึงการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนด หรือไม

12. 

มีหองพยาบาลหรือมีพื้นที่เปนสัดสวนสำหรับสังเกตอาการผูมีอาการเสี่ยง หรือจัดใหมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน

(School Isolation) ตามบริบทอยางเหมาะสม หรือไม

มิติที่ 2 การเรียนรู



ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผูประกอบการ : รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

13. 

มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สอดคลองตามชวงวัยของผูเรียน

หรือไม

14. 

มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดใหความรูการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ตามมาตรการปองกันการติดเชื้อโรค

โควิดขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดจนแนะนำนักเรียน ครู

และบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได หรือไม

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส

15. 

มีการสนับสนุนอุปกรณของใชสุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19

สำหรับนักเรียนดอยโอกาสหรือกลุมเปราะบาง หรือไม

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง

16. 

มีแผนเผชิญเหตุ แนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผูติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน และมีการซักซอม หรือไม

17. 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม

เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) ตอผูติดเชื้อโควิด-19 หรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม

มิติที่ 5 นโยบาย
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18. 

มีนโยบายเปนลายลักษณเนนการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสวนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6

มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเขม และมีการสื่อสารประชาสัมพันธในสถานศึกษา ใหนักเรียน ครู บุคลากร

ผูปกครอง และชุมชนรับทราบ และถือปฏิบัติ อยางทั่วถึง หรือไม

19. 

มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบานไป-กลับสถานศึกษา (Seal Route) อยางปลอดภัย เชน รถรับ-สงนักเรียน

รถสวนบุคคคล รถโดยสารประจำทาง รถยนตสาธารณะ หรือไม

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน

20. 

มีการจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกสำหรับการดำเนินการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด

-19 ในสถานศึกษา หรือไม
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