
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการวิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา 

ป้องกนัโควิด-19 

วิทยาลยัเป็นสถานท่ีท่ีมีบุคคลจ านวนมากมาอยู่ร่วมกนั ทั้งอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา คนขายอาหาร ดงันั้นใน

สภาวะท่ีภายนอกท่ีเกิดโรคระบาดโควิด 19 เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรค วิทยาลยัจึงก าหนด

แนวทางปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขใหทุ้กคนปฏิบติัดงัน้ี 

ด้านบุคลากร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

1.ติดป้ายแสดงตวัตนตลอดเวลาปฏิบติังาน 

2.ตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัขณะอยูภ่ายในวิทยาลยั 

3.ก่อนเขา้มาในวิทยาลยัฯ ตอ้งผา่นการคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลฆ่าเช้ือ 

บริเวณทางเขา้-ออกของวิทยาลยัฯ (หากพบวา่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส หลงัจากตรวจวดั 2 คร้ังแลว้) ให้

กลบับา้น เพื่อเฝ้าระวงัตนเองหรือไปพบแพทย ์โดยไม่นบัเป็นวนัลา และตอ้งปฏิบติัตนตามแนวทางกระทรวง

สาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะ 

4.ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในห้องท างานตอ้งมีระยะห่างระหวา่งกนั ไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 

5.ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีสอนตอ้งตรวจดูแลใหน้กัศึกษานัง่เรียนโดยมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ห้องเรียน

ตอ้งไม่เกิน 30 คน 

6.การเรียนการสอนท่ีเป็นกิจกรรมกลุ่มตอ้งจดัใหมี้ความเหมาะสมโดยค านึงถึงการเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 

เมตร โดยอาจจดัเป็นกลุ่มยอ่ยๆ สลบัท ากิจกรรมเพื่อลดความใกลชิ้ดแออดั 

7.ดูแลใหน้กัศึกษาทุกคนสวมใส่หนา้กากอนามยัและลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลซ่ึงจะมีอยูใ่นทุกหอ้งเรียน 

8.หอ้งเรียนและหอ้งเรียนปฏิบติัทุกหอ้งเรียนจะตอ้งมีการท าความสะอาดฆ่าเช้ืออยา่งนอ้ย วนัละ1 คร้ัง 

9.อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกคนเขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงหรือไปสัมผสัใกลชิ้ดผูท่ี้เป็นกลุ่มเส่ียงตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบติัต่อไป 



10.การจดักิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ ไหวค้รู เป็นตน้ ตอ้งด าเนินการตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข โดยเคร่งครัด เช่นตอ้งมีการคดักรองวดัอุณหภูมิ สวมใส่หนา้กากอนามยั มีระยะห่างในการร่วมกิจกรรม

อยา่งนอ้ย 1 เมตร เป็นตน้ และใหค้  านึงถึงจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมไม่เกิน 300 คน 

นักเรียน-นักศึกษา 

1.ก่อนเขา้วิทยาลยัตอ้งผา่นการคดกรอง ตรวจวดัอุณหภูมิ   ผา่นอุโมงคฆ่์าเช้ือ ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล (หาก

พบวา่มีอุณหภูมิสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียสหลงัจากตรวจวดั 2 คร้ัง ) ใหติ้ดต่อผูป้กครอง รับกลบับา้น เพื่อไปกกัตวัเฝ้า

ระวงัตนเองหรือไปพบแพทย ์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและแจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทราบ 

2.สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในวิทยาลยัฯ 

3.ถา้มีไข ้ไอ จามเป็นหวดั หายใจเหน่ือยหอบตอ้งแจง้ให้อาจารยท์ราบและใหห้ยดุเรียน ไปพบแพทยต์รวจ

จนกวา่จะรักษาอาการหายดี 

4.ไม่อยูใ่กลชิ้ดกบัผูท่ี้มีอาการหวดั มีไข ้ไอจาม มีน ้ามูก 

5.ลา้งมือดว้ยสบู่และน ้า บ่อยๆก่อนรับประทานอาหาร หลงัใชห้อ้งน ้าและหลีกเล่ียงการใชมื้อสัมผสัใบหนา้ ตา 

ปาก จมูก 

6.รักษาระยะห่าง ระหวา่งการนัง่เรียน รับประทานอาหาร ท ากิจกรรมต่างๆ อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

7.ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลบ่อยๆ (ก่อนเขา้เรียนทุกคร้ัง) 

8.หากนกัศึกษาคนใดไปในสถานท่ีเส่ียงหรือไปสัมผสัใกลชิ้ดกบักลุ่มเส่ียง ใหแ้จง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทราบ เพื่อ

พิจารณาแนวทางปฏิบติัต่อไป 

9.ใหรั้บประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่และใชอุ้ปกรณ์ไม่ปะปนกนั เช่น ชอ้น ส้อม แกว้น ้าฯลฯ 

 

 

 

 



ด้านอาคารสถานที่ 

1.หน้าประตูเข้า-ออก 

  -     จดัใหมี้จุดคดักรองผูท่ี้ผา่นเขา้-ออก ทุกคน โดยมีอุปกรณ์วดัอุณหภูมิ แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ 

 ตูอุ้โมงคฆ่์าเช้ือ(โดยมีการจดัอาจารย ์-เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลและด าเนินการ) 

2.บริเวณอาคารเรียน-ห้องน ้า-โรงอาหาร 

  -    ท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออาคารเรียน ห้องน ้า ห้องปฏิบติัและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์ คียบ์อร์ด อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง โดยเฉพาะพื้นผิวท่ีมีผูส้ัมผสั เช่น ราวบนัได มือจบัประตู หนา้ต่าง      โต๊ะ

เรียน โต๊ะอาหาร ก๊อกน ้า ส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ โดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือ 

  -    จดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลไวต้ามบริเวณต่างๆ เช่น หนา้ประตูทางเขา้    บนอาคาร โรงอาหาร หนา้

หอ้งน ้า และห้องเรียนทุกๆหอ้ง 

  -    จดัเตรียมสบู่ลา้งมือไวใ้นหอ้งน ้าทุกห้อง 

  -    หอ้งเรียนหรือหอ้งท างานท่ีสามารถเปิดระบายอากาศใหถ้่ายเท ปลอดโปล่ง ใหเ้ปิดเป็นระยะเพื่อ

ถ่ายเทอากาศ 

  -    ติดป้ายรณรงคสุ์ขอนามยัท่ีดี เช่น การดูแลและป้องกนัโรคโควิด 19 วิธิการลา้งมือท่ีถูกตอ้งฯลฯ 

  -    ดูแลก าจดัขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะทุกวนั 

  -    บริเวณท่ีนัง่พกัตามบริเวณต่างๆ จะมีการก าหนดพื้นท่ีนัง่โดยมีระยะห่าง อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

โรงอาหาร 

   ผูจ้  าหน่ายอาหารจะตอ้งปฏิบติัตามสุขลกัษณะท่ีถูกตอ้งคือ 

  -     ขณะจ าหน่ายหรือปรุงอาหารตอ้งสวมหมวกคลุมผม ผา้กนัเป้ือน สวมหนา้กากอนามยั ถุงมือ 

  -     ลา้งมืออยา่งสม ่าเสมอดว้ยสบู่และน ้าทั้งก่อน - หลงัประกอบอาหาร หยบิหรือจบัส่ิงสกปรก หลงั

การใชห้อ้งน ้า ไม่ ไอจามใส่อาหาร 

  -     ปกปิดอาหารและใชอุ้ปกรณ์คีบจบัอาหาร 



  -      ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหารดว้ยน ้ายาท าความสะอาด 

  -      ปรุงอาหารใหสุ้กใหม่จ าหน่ายไม่เกิน 2 ชัว่โมง หากเกินเวลาตอ้งอุ่นใหม่ให้เดือดก่อนจ าหน่าย 

  -      ใชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานใหม่ สด สะอาดมาปรุงอาหาร 

  -      จดัท าแผงกั้นพลาสติกแยกแต่ละร้านคา้ ผูข้าย ผูซ้ื้อและมีก าหนดระยะของผูซ้ื้อใหห่้างกนั อยา่ง

นอ้ย 1 เมตร 

ร้านกาแฟ-ร้านค้า 

- จดัท าแผลพลาสติกกั้นเพื่อป้องกนัการแพร่ละอองเช้ือและมีการก าหนดระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร

ระหวา่งรอสินคา้ 

- จดัโต๊ะเกา้อ้ีส าหรับผูใ้ชบ้ริการโดยมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

- ท าความสะอาดฆ่าเช้ือบริเวณพื้นท่ีต่างๆ เช่น พื้น โต๊ะ เกา้อ้ี ทุกๆ 2 ชัว่โมงดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 

- ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถว้ยกาแฟ ชอ้นกาแฟ ฯลฯ ดว้ยน ้ายาท าความสะอาด 

- มีแอลกอฮอลเ์จลไวบ้ริเวณประตูทางเขา้ร้านกาแฟไวใ้หผู้เ้ขา้ใชไ้ดล้า้งมือก่อนเขา้ร้าน 

- ขอความร่วมมือผูใ้ชบ้ริการไม่อยูภ่ายในร้านเกิน 1 ชัว่โมง 

ห้องน ้า-ห้องส้วม 

- ท าความสะอาดพื้นท่ีและบริเวณต่างๆ อยา่งนอ้ยวนัละ  2 คร้ัง ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือเช่นพื้นหอ้งน ้า    

หอ้งส้วม โถส้วม ท่ีกดชกัโครก โถปัสสาวะ สายฉีดช าระ กลอนลูกบิดประตู ฝารองนัง่                  ฝาปิดชกัโครก ก๊อกน ้า 

อ่างลา้งมือ ฯลฯ 

- การกดชกัโครกทุกคร้ังตอ้งปิดฝาชกัโครกก่อนทุกคร้ัง(ท าป้ายแจง้เตือน) 

- ซกัผา้ส าหรับท าความสะอาดไมถู้พื้นดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือและซกัดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง ตากแดดใหแ้หง้ 

- พนกังานท าความสะอาดตอ้งสวมถุงมือยาง สวมหนา้กากอนามยั เก็บขยะตอ้งปิดปากถุงใหมิ้ดชิด 

น าไปรวบรวมกองไวท่ี้พกัขยะ  และลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ังภายหลงัปฏิบติังาน 

- ถงัใส่ขยะตอ้งมีฝาปิดมิดชิด และตอ้งท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ หลงัจากรวบรวมขยะทิ้งใส่ถุง

ด าแลว้ 

 



รถประจ าวิทยาลยั 

- พนกังานขบัรถตอ้งท าความสะอาดบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น เบาะท่ีนัง่  หนา้ต่าง  ท่ี

จบัเปิดประตู  พวงมาลยั ฯลฯ ทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง หรือหลงัจากท่ีมีผูโ้ดยสารแลว้ทุกคร้ัง ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 

- พนกังานขบัรถตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

- ตอ้งมีอุปกรณ์น ้ายาฆ่าเช้ือและแอลกอฮอลเ์จลประจ ารถทุกคนั 

 

 


