
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  
ล 

โรงเรียนไหล่หินวทิยา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขตล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

ค าน า 

 จากสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งท าให้โรงเรียนไม่สามารถ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการตามภาวะดั่งกล่าว จึงได้จัดท า

คู่มือมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น 

เพ่ือเป็นแนวทางมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)เป็นระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)   

 เอกสาร มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)นี้ เป็นการความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564  วันที่ 1 มิถุนายน 2563   
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 โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ได้ก าหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอน (1 มิถุนายน 2564 )  โดยได้วางแผนไว้ 

2 สถานการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid–19) 

 

 

 

 สถานการณ์ที่ 1 กรณีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid–19) คลี่คลาย จะ

จัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน (On site)   โดยให้เวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีแผน

เตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  

โรงเรียนจะด าเนินการ 8 มาตรการ ประกอบด้วย  

 มาตรการที่ 1 (การคัดกรอง ) 

  1.1 จัดตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้า-ออกโรงเรียน 

  1.2 วัดไขน้ักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน  

  1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ขอความร่วมมือให้ประวัติหากมีความเสี่ยง  

                          กรณเีดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน หรือหากมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียน 

                          ทันที  

  1.3 จัดท าข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกวัน เพ่ือติดตาม และตรวจสอบ 

  1.4 ผู้ที่มีไข้และไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่อนุญาตให้เขามาภายในโรงเรียน 

  1.5 มอบหมายครูเวรประจ าวัน ท าหน้าที่ คัดกรอง 

  1.6 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม.)หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เข้าตรวจสอบ  

มาตการที่ 2 (การป้องกันการสวมหน้ากากอนามัย )  

  2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 

  2.2 ผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 

  2.3 ผู้ที่มาติดต่อราชการ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 

  2.4 จัดหาหน้ากากอนามัยไว้ส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
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มารตการที่ 3 (การจัดจุดล้างมือ ) 

  3.1 จัดจุดล้างมือบริเวณทางข้ึน-ลงอาคาร 

  3.2 จัดเจล แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ 

มาตรการที่ 4 (การเว้นระยะห่างทางสังคม) (Social Distancing) 

  4.1 จัดโต๊ะนักเรียนให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

  4.2 จัดให้นักเรียนในชั้นเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน 

  4.3 จัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

  4.4 การยืนเข้าแถวหน้าเสาธง ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

  4.5 การยืนเข้าแถวรับอาหารกลางวัน ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

  4.6 งดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการแออัด  

 มาตรการที่ 5  (การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส)  

  5.1 จัดท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได 

  5.2 จัดเขตพ้ืนที่การดูและความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 

  5.3 จัดท าความสะอาดห้องน ้าและโรงอาหารทุกวัน  

 มาตาการที่ 6 (การลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก) 

  6.1 จ ากัดเขตพ้ืนที่การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน 

  6.2 เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ต้องเตรียมความ  

                     พร้อมการจัดการเรียนการสอนที่อ่ืนไว้ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้   

                     เช่น บ้าน   

                     6.3 ลดการท ากิจกรรมที่น านักเรียนมารวมกัน  

 มาตรการที่ 7 (กระบวนการจัดการเรียนการสอน ) 

  7.1 จัดการเรียนการสอนปกติตามหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชา 

  7.2 จัดตารางเรียน เวลาเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท 

  7.3 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

  7.4 จัดกิจกรรมการเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท 

  7.5 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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  มาตรการที่ 8 (การบริหารจัดการ) 

  8.1. จัดท าค าสั่งมอบหมายครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างบริบท      

                     และความเหมาะสมของโรงเรียน และค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  8.2. จัดท าประกาศ  เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบแนวทางการปฏิบัติ 

  8.3. จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอ 

  8.4. จัดท ามาตรการและคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 

  8.5 ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการและแนวทางของ ศบค. ของจังหวัดและส่วนกลาง 

  8.6 จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน   

  8.7 ติดตาม รายงาน ผลการด าเนินการเป็นระยะต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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สถานการณ์ที่ 2 กรณีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียน

การสอน  ด้วยระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา เน้นความร่วมมือ

ของโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 5 มาตรการดังนี้  

มาตรการที่ 1 (การป้องกัน) 
1. ประชุมชี้แจงให้คณะครูและบุคลากร ได้ทราบถึงมาตรการป้องกันทุกคน 100 % 
2. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน โดยตั้งอยู่ ณ 
อาคารห้องประชุม   
3. จัดตั้งจุดคดักรอง บริเวณอาคารอ านวยการ 
4. ท าความสะอาดห้องที่มีจุดสัมผัสร่วมกัน ห้องน ้า เป็นระยะๆ เช้า – เย็น โดยใช้น ้ายาฆ่าเชื้อ/
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
5. เตรียมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  หน้ากากอนามัย น ้ายาท าความสะอาด ถังขยะอันตราย  

                        ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
6. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพ่ือใช้เพียงพอ 
7. งดการใช้อาคารหรือสถานที่ในโรงเรียนเพ่ือจัดประชุม ชุมนุมหรือน าผู้คนมารวมกัน 
8. นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อรับใบงานที่โรงเรียน 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปพบปะนักเรียน 
ผู้ปกครองในชุมชน 

มาตรการที่ 2 (การดูแล และเฝ้าระวัง) 
1. ลดการปฏิบัติงานในโรงเรียน   
2. จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอยู่เวรวันละ 1-2 คน  เพ่ือปฏิบัติงานที่ส านักงาน  
3. จัดครูและบุคลากรที่ไม่ได้อยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ 
โดยให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนและบ้าน  ในสัดส่วน 30/70 
4. หากบุคลากรพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
5. หากมีเหตุจ าเป็นให้ต้องไปท างาน ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
6. หากสังเกตเห็นเพ่ือนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
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มาตรการที่ 3 (การส่งต่อและรักษา) 
1. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยท างานร่วมกับ (อสม.)และหน่วยงานสาธารณสุข
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่และติดตามการแพร่เชื้อ 
2. เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว 
3. นักเรียนที่ตรวจพบเชื้อ เมื่อรักษาหายปกติแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ 
4. ปิดสถานที่ทันที่ เมื่อพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
 

มาตรการที่ 4 (กระบวนการจัดการเรียนรู้) 
 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนทางไกล  ด้วยระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความ       
           เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 
 2. ครูจัดท าข้อมูลการติดตามการเรียนของนักเรียนและการเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 3. ครูจัดท าเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ส าหรับนักเรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
          4. จัดท าจุดและรับ-ส่งเอกสารใบงานให้กับนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น ทุกวันจันทร์ 
 5. ก าหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครู
 นักเรียนกับผู้ปกครองสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ทุกวันจันทร์ 
 6. โรงเรียนจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน ผ่านทาง 
 โทรศัพท์ Line และ Fecebook 
 7. วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 8. จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรการที่ 5 (การบริหารจัดการ) 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างบริบท    
           และความเหมาะสมของโรงเรียน 
 2. จัดท าประกาศ  เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบแนวทางการปฏิบัติ 
 3. จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
 4. จัดท ามาตรการและคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 
 5. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน 
 6. ติดตาม รายงาน ผลการด าเนินการเป็นระยะต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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