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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2563  
-------------------------------------------------- 

1. ความส าคัญของปัญหา 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีน เมื่อปลายปี 2562  
จนถึงปัจจุบัน องค์การยู เนสโก (UNESCO) รายงานว่าทุกประเทศทั่วโลกประกาศปิดสถานศึกษาทั้ งประเทศ มีผู้ เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน  
(มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) ส าหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงที่สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปิดภาคเรียนในช่วงต้นเดือนเมษายน  2563 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease2019) COVID-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยาวนาน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงมีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ถือปฏิบัติและด าเนินการปรับรูปแบบการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 รวมทั้งที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  3/2563 มีมติให้โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 และจากข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผัน 
การใช้อาคารสถานที ่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือก ารคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้  
(1) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโ รงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะ 
และกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท ากิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษา  
ที่มีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็นส าคัญ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งค าแนะน าของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
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    โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ านวน 13 โรง จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เตรียมและผลิตนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ จ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนประมาณ 380 คน ยกเว้นโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมีจ านวนนักเรียนประมาณ 650 คน  
สภาพการด าเนินชีวิตของนักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนประจ า คือการอยู่หอพัก การฝึกซ้อมกีฬาทั้งกลางแจ้งและในโรงยิมส์ การรับประทานอา หารในโรงเรียนอาหารร่วมกัน  
และการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกัน  
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬา และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนประจ าพบว่า เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด การจัดระเบี ยบและระบบต่าง ๆ  
รวมทั้งค าแนะน าของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทุกโรง มีมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563  
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.2 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019  
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การคัดกรองนักเรียน (ก่อนเข้าโรงเรียนกีฬา) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การด าเนินการเกี่ยวกับ 
หนังสือรับรองการคัดกรอง
ไวรัสโคโรนา 2019  
ก่อนเข้าโรงเรียนกีฬา 

 
 

 1. โรงเรียนส่งแบบฟอร์มหนังสือรับรองการคัดกรอง 
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ปกครองเพ่ือด าเนินการ 
2. ให้นักเรียน ไปติดต่อประสานงานหน่วยงานสาธารณสุข 
ใกล้บ้านเพื่อขอหนังสือรับรองการคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 
3. ให้นักเรียน เขียนบันทึกการเดินทาง (Time Line)  
ก่อนเข้าโรงเรียนกีฬา 14 วัน (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
- ครูประจ าชั้น 
- ผู้ปกครอง 
 

1.นักเรียนควรกักตนเอง
ที่บ้านเป็นเวลาอย่าง
น้อย 14 วัน ก่อนมา
รายงานตัวเข้าโรงเรียน
กีฬา 
2. นักเรียนน าเอกสาร
หมายเลข 1 และเอกสาร
หมาย 2 น ามาให้โรงเรียน
ในวันรายงานตัว 
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เอกสารหมายเลข 1 

 

 

หนังสือรับรองการคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เขียนที่......................................................... 

   วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .................. 
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ชื่อ-สกุล)............................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง………………………………………………………………………..อายุ..........ปี 
สัญชาติ............อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.......ซอย....................................... ถนน................ ........................ 
แขวง/ต าบล......................................... เขต/อ าเภอ............................................... จังหวัด ..................................................  
มีความจ าเป็นต้องเดินทางจากพ้ืนที่จังหวัด...................................ไปยังเขตพ้ืนที่ อ าเภอ............................. ............. 
จังหวัด........................................................  
เนื่องจาก       ครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต 
และมีความประสงค์จะกลับไปพักอาศัยในโรงเรียนกีฬาจังหวัด............................... ........................................ 
                  เหตุจ าเป็นอื่น ๆ ระบุ........................................................................................................ ................... 
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาความจ าเป็นข้างต้น และได้มีการตรวจอาการ/
สุขภาพของบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ไม่พบว่ามีอาการป่วย จึงเห็นควรอนุญาตให้เดินทางได้ 
 

ลงชื่อ ............................................................ ........….. 

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

ต าแหน่ง .................................................................. 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

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

ต าแหน่ง ................................................................. 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

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

ต าแหน่ง .................................................................. 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

        (.......................................................................) 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 

เงื่อนไข  1. หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อใช้แสดงตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่ให้อยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนดจนครบก าหนดระยะเวลาแล้วเท่านั้น 

 2. หนังสือรับรองฉบับนี้ไม่สามารถน าไปใช้เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่ติดเชื้อหรือไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
โรคโควิด 19 หรือเพ่ือการอ่ืนใด หลังจากท่ีบุคคลดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้บังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแล้ว  

 3. เมื่อเดินทางไปถึงเขตพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจ
คัดกรอง มาตรการป้องกันโรค หรือมาตรการใด ๆ ที่จังหวัดนั้นก าหนด  

จพต. สังกัด กห/สังกัดสตช./สังกัดมท. เช่น นายอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน /สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น เช่น 
ข้าราชการในสังกัดอบต. เทศบาล ผู้อ านวยการเขต 

จพต. สังกัดสธ. เช่น จนท. รพ.สต. 
รพ.ชุมชน/ศูนย์/ทั่วไป 

สสอ. สสจ. 

อสม./ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในพ้ืนที่ (ถ้ามี) 

ผู้ปกครองนักเรียน 
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แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน (Time Line) ก่อนเข้าโรงเรียนกีฬา 14 วัน 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
**************************** 

1. ชื่อ – สกุล (นักเรียน)                      วัน/เดือน/ปีเกิด       อาย ุ           .  
2. ชนิดกีฬา          ระดับชั้น                   . 

3. ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่                    .  
                          . 

4. ชื่อ – สกุล (ผู้ปกครอง)              เบอร์โทรศัพท์              .  
 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา สถานที ่ วิธีการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

          ลงช่ือ............................................ นักเรียน  ลงช่ือ............................................ ผู้ปกครอง 

                (..........................................)                       (..............................................) 
 
หมายเหตุ  1. ให้นักเรียนเขียนบนัทึกการเดินทางก่อนเข้าโรงเรียนกีฬา 14 วัน 

2. ให้นักเรียนน าแบบบันทึกการเดินทางของนักเรียนมาส่งในวันรายงานตัวเข้าโรงเรียนกีฬา 

เอกสารหมายเลข 2 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การคัดกรองนักเรียน (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นรายบุคคล ณ บริเวณ
ทางเข้าโรงอาหาร เป็นประจ าทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือ 
   - ครั้งที่ 1 ก่อนเข้ารับประทานอาหารเช้า 
   - ครั้งที่ 2 ก่อนเข้ารับประทานอาหารเย็น 

- ครูเวรประจ าวัน 
 

 

2 การสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย 

 ตรวจสอบให้มีการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา 

- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอน 
- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

เรื่อง  การรายงานตัวเข้าโรงเรียนกีฬา 
ล าดับที่         กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 

เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
 
 

 1. ก าหนดช่วงเวลารายงานตัวนักเรียน  
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง เช่น 

-  ช่วงที่ 1 นักเรียนเก่า วันที่.................เวลา........ 
-  ช่วงที่ 2 นักเรียนใหม่ วันที่................เวลา........ 

2. ก าหนดสถานที่รายงานตัว โดยใช้อาคารที่เป็นพ้ืนที่โล่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
3. ก าหนดจุดคัดกรอง  

- การวัดอุณหภูมิ จ านวน............จุด 
- แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จ านวน...........จุด 
- สเปรย์พ้นฆ่าเชื้อสัมภาระ จ านวน.......จุด   
 (ตามชนิดกีฬา) 
- การฆ่าเชื้อพ้ืนรองเท้า จ านวน............จุด 

4. ก าหนดจุดการเข้าคิวจุดคัดกรองเว้นระยะห่าง   
อย่างน้อย 1.5 เมตร เช่น การเช้าแถว เข้าคิว  
รวมถึงการจัดเก้าอ้ีที่นั่ง 
5. จัดโต๊ะลงทะเบียนรายงานตัว จ านวน...........จุด 
ตามชนิดกีฬา โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 
6. จัดสถานที่รับรองผู้ปกครอง โดยใช้พ้ืนที่โล่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร  

- ฝ่ายพัฒนากีฬา 
- ฝ่ายบริหาร 
- งานอาคารสถานที่ 
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ล าดับที่         กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 

 
 

การเตรียมการก่อนวันรายงาน
ตัว 
 

 1. ตรวจสอบข้อมูลภูมิล าเนาของนักเรียน เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงของพ้ืนที่และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น พ้ืนที่
เสี่ยงสูง พ้ืนที่เสี่ยงกลาง พ้ืนที่เสี่ยงต่ า 
2. ประสานจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้ทราบ
ก าหนดการน านักเรียนเข้ามารายงานตัว เพ่ือเตรียมเปิด
การเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 

- ฝ่ายวิชาการ 
- งานพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 

3 วันรายงานตัว  
 

 1. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าแถวเพ่ือผ่านจุดคัดกรอง
พร้อมติดสติกเกอร์  และน าสั มภาระไปไว้ตามจุด 
ที่ก าหนด แบ่งตามชนิดกีฬา 
2. นักเรียนและผู้ปกครอง ลงทะเบียนรายงานตัวตามชนิด
กีฬา (ก าหนดให้ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน) 

- นักเรียนส่งหนังสือ (เอกสารหมายเลข 1 และ
หมายเลข 2) ณ โต๊ะลงทะเบียน และไปนั่งตามจุดที่
จัดเตรียมไว้ 

- ผู้ปกครองลงทะเบียนและรับใบแบบบันทึกการ
เดินทาง (เอกสารหมายเลข 3) เพ่ือกรอกข้อมูล เช่น 
เดินทางโดยพาหนะใด แวะพักท ากิจกรรมอะไร ที่ไหน
บ้าง โดยไปนั่งกรอกข้อมูล ณ จุดที่จัดเตรียมไว้     
3.  ให้ คว ามรู้  ข้ อปฏิ บั ติ ต ามหลั ก  NEW NORMAL  
แก่นักเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจกเอกสาร
เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

- ฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
- งานพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- จนท.สาธารณสุข 
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แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)............................................................................................................................... ....................  
ชนิดกีฬา .................................................................... ระดับชั้น ......... ..................................................................... 
ผู้ร่วมเดินทาง  ๑. …………………………………………………….………………. เกี่ยวข้องเป็น ............................ ..................................... 

      ๒. …………………………………………………….………………. เกี่ยวขอ้งเป็น ............................ ..................................... 
            ๓. …………………………………………………….………………. เกี่ยวขอ้งเป็น ............................ ..................................... 
                  ๔. …………………………………………………….………………. เกี่ยวข้องเป็น ............................ ..................................... 

ว/ด/ป เวลา อธิบายการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนโดยใช้ยานพาหนะประเภทใด (อย่างละเอียด) หมายเหตุ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

    

  
ลงชื่อ .............................................................. ผู้ให้ข้อมูล 

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

เอกสารหมายเลข 3 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง  หอพักนักเรียน  (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที ่และวัสดุ
อุปกรณ ์และการท าความ
สะอาด 
 
 
 

 ๑) 1. จัดเตียงนอน ให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร  
๒) 2. ก าหนดจุดอาบน้ า ให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร  

3. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
4.  จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ ส าหรั บล้ า งมื อ  เช่ น  แอลกอฮอล์ 
เจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าอาคาร ห้องน้ า และห้องส้วม
ภายในอาคาร 
5. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารหอพัก เช่น ห้องพัก 
ห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดิน เป็นต้น 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานอาคารสถานที่ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง  หอพักนักเรียน  (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาด  1. ให้มีการท าความสะอาดห้องเรียนและพ้ืนที่สาธารณะ   
ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น ที่จับประตู หน้าต่าง ลูกบิดประตู 
ราวบันได เป็นต้น  

๓) 2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียน สัปดาห์ละครั้ง 

- งานอาคารสถานที่ 
 
 

 

2 กิจวัตรประจ าวัน   1. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณทางเข้า
หอพัก ทุกครั้งก่อนเข้าหอพัก 
2. ควบคุมการเว้นระยะห่างในการอยู่รวมกัน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนตัว เช่น เตียง ที่นอน ตู้ เสื้อผ้า  
โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ เป็นประจ า
ทุกวัน 

- ครูประจ าหอพัก  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง โรงอาหาร (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที ่และวัสดุ
อุปกรณ ์และการท าความ
สะอาด 
 
  

 1. ก าหนดจุด เว้นระยะห่างในโรงอาหาร เช่น จุดเข้าแถวเข้ารับ
อาหาร/ตักอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหาร ที่เก็บภาชนะ/ทิ้งขยะ 
ทางเดินเข้า – ออก ให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร โดยจัดท าป้าย 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ์จุดต่างๆ ให้เห็นชัดเจน 
2. จัดท าป้ายนิเทศความรู้ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
3. ท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ 

- ฉีดล้างรางระบายน้ า และบริเวณรอบโรงอาหาร  
- พ้ืนที่ เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี และพ้ืนที่

ให้บริการอาหาร ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4. ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกโรงอาหาร 

- งานโภชนาการ 
 
 
 

 

2 การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

 1. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจ  
แก่ครู บุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในการบริการ
อาหารนักเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
2. ให้ผู้ประกอบการตรวจสุขภาพ ก่อนวันที่นักเรียนรายงานตัวเข้า
โรงเรียนกีฬา ไม่เกิน 3 วัน 

- งานโภชนาการ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง โรงอาหาร (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

 

การท าความสะอาด 
 
 

 1.  ท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ 
- ฉีดล้างรางระบายน้ า และบริเวณรอบโรงอาหาร  

สองสัปดาห์ / ครั้ง 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่เตรียมอาหาร และปรุงอาหาร  ทุกครั้ง

หลังปรุงอาหารเสร็จ       
- ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี และพ้ืนที่ให้บริการอาหาร 

 ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หลังนักเรียนรับประทานอาหารทุกมื้อ  
- ท าความสะอาดบริเวณที่มีผู้สัมผัสจ านวนมากอย่าง

สม่ าเสมอ ในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ที่จับประตู ลูกบิด
ประตู ราวบันได ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกโรงอาหารสัปดาห์
ละครั้ง 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานโภชนาการ 
- ผู้ประกอบการ 
 
 

 

2 
 
 

การให้บริการ  1. เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร โดยแบ่งนักเรียนเข้ า
รับประทานอาหารออกเป็นชุด ตามความเหมาะสม เพ่ือลดความ
แออัดในโรงอาหาร 
2. ควบคุม การเว้นระยะห่างของนักเรียน ในการเข้ารับอาหาร 
การเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร การเก็บภาชนะ/
ทิ้งขยะ การเว้นระยะห่างในการเดิน เข้า – ออก ในโรงอาหารให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
3. ก ากับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ เช่น 
การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเข้ารับอาหาร การนั่ง
รับประทานอาหาร การเก็บภาชนะ การทิ้งขยะและเศษอาหาร 
การเดิน เข้า – ออก โรงอาหาร เป็นต้น   

- ครูเวรประจ าวัน  
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ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 การปฏิบัติงานของ

ผู้ประกอบการ 
 1.  ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด 

2.  ผู้ที่ประกอบอาหารหรือบริการอาหารจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างสม่ าเสมอ        
3. ผู้ประกอบการอาหารต้องค านึงถึงการป้องกันโรคในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินการ รวมถึงขั้นตอนการซื้ออาหารและ
วัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ประกอบอาหาร  
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารแก่นักเรียน 
โดยสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 
   1) บริการอาหารกล่อง หรือภาชนะท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
   2) บริการด้วยภาชนะที่ต้องล้างท าความสะอาด เช่น ถาดหลุม 
จาน ชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อน
น ามาใช้ทุกครั้ง 

ผู้ประกอบการ  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง อาคารเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ ์และการท าความ
สะอาด 
 
 
 

 ๔) 1. เตรียมห้องเรียนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
ให้มีระยะห่างในการนั่ง 1.5 เมตร เพ่ือลดความแออัดใน
ห้องเรียน  
2. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

๕) 3.  จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ ส าหรั บล้ า งมื อ  เช่ น  แอลกอฮอล์ 
เจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน และห้องน้ าภายใน
อาคารเรียน 

๖) 4. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียน เช่น ห้องเรียน 
ห้องน้ า ทางเดิน เป็นต้น 

- ฝ่ายวิชาการ 
-งานอาคารสถานที่ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง อาคารเรียน (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่           กิจกรรม    ช่วงเวลาด าเนินการ                              วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาด  
 

1. ให้มีการท าความสะอาดห้องเรียนและพ้ืนที่สาธารณะ   
ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น ที่จับประตู หน้าต่าง ลูกบิดประตู 
ราวบันได เป็นต้น  
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียน สัปดาห์ละครั้ง 

- งานอาคารสถานที่ 
 
 

 

2 การเรียนการสอน  ควบคุมการเว้นระยะห่างในการนั่ง - ครูผู้สอน  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง ฝึกซ้อมกีฬาในร่ม (Indoor) (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ ์และการท าความ
สะอาด 
 

 1. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์  
เจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า และห้องน้ า 
2. ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา 
3. ท าความสะอาดบริเวณสนามฝึกซ้อมและพ้ืนที่สาธารณะ  
ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก 
4. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสนามฝึกซ้อม 

- งานอาคารสถานที่ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง ฝึกซ้อมกีฬาในร่ม (Indoor) (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ท าความสะอาด  1. ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาก่อนและหลังการฝึกซ้อม 
ทุกครั้ง 
2. ท าความสะอาดบริเวณสนามฝึกซ้อมและพ้ืนที่สาธารณะ 
ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมากทุกวัน 
3. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสนามฝึกซ้อมสัปดาห์ละครั้ง 

-งานอาคารสถานที่ 
-ผู้ฝึกสอนกีฬา 
 

 

2 การฝึกซ้อมกีฬา 
- ยกน้ าหนัก 
- ยิมนาสติก (ศิลป์) 
- ยิงธน ู
- ยิงปืน 
- ฟันดาบ 
 
 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. งดเว้นการใกล้ชิดหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น 
3. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  

3 การฝึกซ้อมกีฬา 
- คาราเด้โด 
- เทควันโด้ 
- ปันจักสีลัต 
- ยูโด 
- วูซ ู
- มวยปล้ า 
- มวยไทยสมัครเล่น 
- มวยสากล สมัครเล่น 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. งดเว้นการใกล้ชิด ปะทะหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น  
โดยให้ใช้การฝึกทักษะกีฬาและสมรรถภทางกายเฉพาะ
บุคคล 
3. เปลี่ยนจากการฝึกแบบมีคู่ต่อสู้เป็นฝึกโดยใช้อุปกรณ์
แทน 
4. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  
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ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 การฝึกซ้อมกีฬา 

- ว่ายน้ า 
 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ (ลู่) กั้น มีความกว้างอย่างน้อย 7 ฟุต 
3. มีการควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด    

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  

5 การฝึกซ้อมกีฬา 
- เซปักตะกร้อ 
- วอลเลย์บอล 
 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน 3 คน และมิให้มีการสัมผัสกัน
ระหว่างผู้เล่น 
3. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  

6 การฝึกซ้อมกีฬา 
- บาสเกตบอล 
- ฟุตซอล 
- แฮนด์บอล 
- ฮอกกี้ 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. งดเว้นการใกล้ชิด ปะทะหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น  
โดยให้ใช้การฝึกทักษะกีฬาและสมรรถภทางกายเฉพาะ
บุคคล 
3. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การฝึกซ้อมกีฬากลางแจ้ง (Outdoor) (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์ และการท าความ
สะอาด 

 1. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล
แอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า และห้องน้ า 
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสนามฝึกซ้อม 
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา 

- งานอาคารสถานที่ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การฝึกซ้อมกีฬากลางแจ้ง (Outdoor) (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ท าความสะอาด  1. ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาก่อนและหลังการฝึกซ้อม
ทุกครั้ง 
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสนามฝึกซ้อมสัปดาห์ละครั้ง 

- งานอาคารสถานที่ 
- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
 

 

2 การฝึกซ้อมกีฬา 
- กรีฑา 
- จักรยาน 
- เทนนิส 
- เรือพาย 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. งดเว้นการใกล้ชิดหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น   
3. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  

3 การฝึกซ้อมกีฬา 
- ฟุตบอล 
- เบสบอล 
- ฮอกกี้ 

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 
2. งดเว้นการใกล้ชิด ปะทะหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น 
โดยให้ใช้การฝึกทักษะกีฬาและสมรรถภทางกายเฉพาะ
บุคคล 
3. หากมีการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ให้มีการท าความสะอาด
ก่อนทุกครั้ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันนอกสถานที่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
ยานพาหนะ 

 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ท าความสะอาด  
พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
2. เตรียมพาหนะในการเดินทาง ท าความสะอาดยานพาหนะ
ที่ใช้ในการเดินทางไปแข่งขัน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถ และ
ก าหนดจุดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
 
- งานพัสดุและ
ยานพาหนะ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง เรื่อง การเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันนอกสถานที่ (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ท าความสะอาด  1. ท าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปแข่งขัน  
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครัง้ก่อนและหลังการเดินทาง 
2. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ สัปดาห์ละครั้ง 

- งานพัสดุและ
ยานพาหนะ 

ช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด 19 
ยังควบคุมไม่ได้  
ไม่ควรไปฝึกซ้อม
นอกสถานที่โดย          
ไม่จ าเป็น 

2 การเดินทาง  1. ให้นักกีฬา เตรียมสิ่งของที่จ าเป็น ติดตัวไปด้วย เช่น 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ผ้าเช็ดเหงื่อ เป็นต้น 
2. ควบคุมดูแลนักกีฬาให้นั่งรถเว้นระยะห่าง  
3. ไม่ควรจอดรถ ในระหว่างการเดินทางโดยไม่จ าเป็น 
4. ในระหว่ าง เดินทาง  ถ้ ามีความจ า เป็นต้องจอดรถ
รับประทานอาหาร ให้เลือกร้านหรือสถานที่ทีไ่ม่มีผู้คนแออัด 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
- นักกีฬา 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง ห้องสมุด (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์ และการท าความ
สะอาด 
 
 

 1. ให้มีระยะห่างในการนั่ง 1.5 เมตร เพ่ือลดความแออัด โดย
จัดท าป้าย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ จุดต่างๆ ให้เห็นชัดเจน 
2. จัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
3. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
4. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล
แอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า และห้องน้ าภายในห้องสมุด 
5. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียน เช่น ห้องเรียน 
ห้องน้ า ทางเดิน เป็นต้น 

- งานอาคารสถานที่  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง ห้องสมุด (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาด 
 

 1. ให้มีการท าความสะอาดห้อง และพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีผู้สัมผัส
จ านวนมาก เช่น ที่จับประตู หน้าต่าง ลูกบิดประตู ราวบันได 
เป็นต้น  
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียน สัปดาห์ละครั้ง 

- งานอาคารสถานที่ 
 

 

2 การให้บริการ  1. ควบคุมการเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการ 
เช่น นั่งตามจุดที่ก าหนด การเดินแถวเข้าห้องสมุด เป็นต้น 
2. ก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม  
3. ก าหนดเวลาการให้บริการ ตามความเหมาะสม 
4. ผู้ใช้บริการ จะต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง 

- งานห้องสมุด  
 - ครูเวรประจ าวัน 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การรักษาพยาบาล (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ ์และการท าความ
สะอาด 
 

 1. จัดเตรียมเตียง เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการพยาบาล
ผู้ป่วยให้เพียงพอ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเตียงนอนอย่าง
น้อย 1.5 เมตร 
2. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
3. ท าความสะอาดห้องพยาบาล เตียง และวัสดุอุปกรณ์ใน
การพยาบาลผู้ป่วย 
4. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล
แอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า และห้องน้ า 
5. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคาร  

- งานพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- งานอาคารสถานที่ 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง การรักษาพยาบาล (ระหว่างเปิดภาคเรียน) 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การท าความสะอาด  1. ให้มีการท าความสะอาดห้องพยาบาล เตียง และวัสดุอุปกรณ์ใน
การพยาบาลผู้ป่วย และพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น 
ที่จับประตู หน้าต่าง ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น เป็นประจ า      
ทุกวัน 
2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคาร สัปดาห์ละครั้ง 
3. จัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- งานพยาบาล 
- งานอาคารสถานที่ 
 
 

 

2 การดูแล
รักษาพยาบาล 

 1. คัดกรองอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาล 
2. กรณีจ าเป็นต้องนอนพักเพ่ือสังเกตอาการ ให้นอนพักในเตียงที่
จัดเตรียมไว้ 
3. หากพบว่าอาการเจ็บป่วยไม่ดีข้ึน ให้น าส่งสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่หรือโรงพยาบาลและแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่
เจ็บป่วยทราบ 

- งานพยาบาล 
 
 
 
 
 

 

 


