
มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนที่วางแผนไว้ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
 

1. มาตรการในการจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก ต้องจัดโดยเว้นระยะห่างอย่างนอ้ย 1-2 เมตร 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง 

2. มาตรการในการประกาศนโยบายกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในโรงเรียน ทุกคน 
ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน โดยการติดป้ายไว้หน้าโรงเรียนให้เห็น
อย่างชัดเจน มีครูเวรประจำวัน และยามรักษาการณ์กำชับอย่างเคร่งครัด 

3. มาตรการในการจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ 
บริเวณพื้นท่ีร่วม ดังนี้ ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ 

4. มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา โดยครูเวรประจำวัน และยามรักษาการณ์ 

5. มาตรการประกาศให้งดหรือลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีคนจำนวนมาก 
หรือพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค โดยครูเวรหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาครูผู้สอน เน้นย้ำนักเรียน 

6. มาตรการในการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวัน ดังนี้ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได กลอนประตู มือจับ
ประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ โดยนักเรียนแต่ละห้อง ครู แม่บ้าน นักการภารโรง 

7. มาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากร ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัยรับผิดชอบตนเอง ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่ปิดบังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัส
เส่ียงสูง โดยผู้บริหารกำชับครู บุคลากร นักเรียน ครูกำชับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ทั้งเสียงตามสายในโรงเรียน
และเว็บไซด์ของโรงเรียน 

8. มาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรในการกินอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง และควรงด
การกินอาหารร่วมกัน โดยผู้บริหารกำชับครู บุคลากร นักเรียน ครูกำชับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ทั้งเสียงตาม
สายในโรงเรียนและเว็บไซด์ของโรงเรียน 

9. มาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรในการกินอาหารครบ 5 หมู่ อาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ 
กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ช่ัวโมง นำมาอุ่นให้ร้อนท่ัวถึง ก่อนกินอีกครั้ง โดยประชาสัมพันธ์ทั้งเสียงตามสายในโรงเรียน
และเว็บไซด์ของโรงเรียน 

 



10. มาตรการจัดระบบให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียน
ไทยชนะตามท่ีรัฐกำหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน โดยครูเวรประจำวัน 
และยามรักษาการณ์ 

11. มาตรการจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตรา และเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร หรือบุคคลท่ีมาจาก
พื้นท่ีเส่ียงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยครูเวรประจำวัน และยามรักษาการณ์ 

12. มาตรการกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรท่ีมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูง หรือเข้าไป
สัมผัส/อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กักกันตัวเอง 14 วัน โดยครูกลุ่มงานบริหารบุคคล และ
ครูท่ีปรึกษาคอยกำกับดูแล 

13. มาตรการปรับปรุงห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี อากาศถ่ายเทสะดวก โดยกลุ่มงานบริหารท่ัวไปคอย
กำกับดูแล 

14. มาตรการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ดังนี้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง โดยนักเรียนและครูท่ีดูแลห้องนั้นๆ 

15. มาตรการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไปคอยกำกับดูแล 

16. มาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครองทำการประเมินความเส่ียงของตนเอง ผ่าน 
Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน โดยงานประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและเว็บไซด์ของโรงเรียน 

17. มาตรการกำหนดให้ทำการเรียนการสอนแบบประจำห้องเรียน เน้นงดการเดินสลับห้องเรียน  

18. มาตรการส่งเสริมให้ดูแลตนเองและสังเกตอาการเส่ียงโควิด-19 เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย 
หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกล่ิน ล้ินไม่รับรส ตาแดง มีผ่ืน โดยงานประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โรงเรียนและเว็บไซด์ของโรงเรียน 

19. มาตรการกำหนดให้มีพื้นท่ีในห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ท่ีต้องสังเกตอาการหรือมีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ ดูแลโดยกลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน 

20. มาตรการกำหนดให้มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยเฝ้าระวังและดูแล
สุขภาพนักเรียน ดูแลโดยกลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน 

21. มาตรการกำหนดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M) วิธีล้างมือท่ีถูกต้อง (H) โดยงาน
ประชาสัมพันธ์ 



22. มาตรการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

23. มาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือออนไลน์ในโรงเรียน ไม่เกนิ 2 ช่ัวโมงต่อวัน โดยกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

24. มาตรการต้ังกลุ่มไลน์นักเรียนและมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 คนต่อห้อง สำหรับเป็นผู้ส่ือสาร
ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้ และ Social 
media อาทิ Website , Facebook , Line , Application โดยเลือกจากนักเรียนในแต่ละห้อง ดูแลโดยครูท่ี
ปรึกษา  

25. มาตรการเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรท่ีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน 
โดยครูเวรประจำวัน และยามรักษาการณ์ 

26. มาตรการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม
บริบทแต่ละพื้นท่ี ดังนี้ หากมีการประกาศปิดสถานศึกษา ให้ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยการสอนแบบ 
On-Hand สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ การสอนแบบ On-Line สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4-6 หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานอื่นๆ ตามความเหมาะสมถัดจากวันท่ีประกาศปิดสถานศึกษาทันที 

27. มาตรการส่งเสริมให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การตรวจสุขภาพร่างกายท่ัวไป ความสะอาดร่างกาย 
อย่างท่ัวถึง ดูแลโดยนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ และกลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน 

28. มาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดท่ีพักนักเรียนห่างไกลพักนอน และจัดสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน ดูแลโดยคณะกรรมการนักเรียนห่างไกลพักนอน กลุ่มงานบริการ
กิจการนักเรียน 

29. มาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ
ด้านศาสนกิจ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน ดูแลโดยคณะกรรมการนักเรียนสภานักเรียน และกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

30. มาตรการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีด้อยโอกาส ฐานะยากจน หรือมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การ
เรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติก ท่ีสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยครู
ท่ีปรึกษา ครูแนะแนว  

31. มาตรการกำหนดให้มีแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ กรณีตรวจพบนักเรียนติดเช้ือยืนยัน มีการ
กักตัว หรือปิดโรงเรียน โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

32. มาตรการกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม 
(Social stigma) โดยครูเวรหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน 



33. มาตรการกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร โดยกลุ่มงานบริหารบุคคล 

34. มาตรการตรวจสอบประวัติเส่ียงและการกักตัวของนักเรียนและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน และก่อนเข้า
สถานศึกษา โดยครูท่ีปรึกษา ครูกลุ่มงานบริหารบุคคล 

35. มาตรการกำหนดให้มีแนวปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสงสัยติดเช้ือหรือ
ยืนยันติดเช้ือโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน โดยครูท่ีปรึกษา ครูกลุ่มงานบริหารบุคคล 

36. มาตรการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน โดยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร 

37. มาตรการกำหนดให้มีการแต่งต้ังคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน โดยกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 

38. มาตรการในการส่ือสารประชาสัมพันธ์มาตรการและความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านช่องทางส่ือสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการ
เปิดเรียน โดยครูเวรหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน 

39. มาตรการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับครู กรณีตรวจพบผู้ติดเช้ือยืนยันในสถานศึกษา โดยกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 

40. มาตรการการบริหารจัดการในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคบนรถทุกประเภทท่ีใช้รับ-ส่งนักเรียน อาทิ 
ทำความสะอาดภายใน-นอกรถ ก่อนและหลังใช้งาน จัดเว้นระยะห่างท่ีนั่ง มีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งท่ีนั่งชัดเจน 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ และงด-ลดการพูดคุย หยอกล้อเล่นกัน
บนรถ โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนประสานงานกับผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน 

41. มาตรการกำหนดให้มีแผนการใช้งบประมาณสำหรับการดำเนินการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -
19 โดยกลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 

42. มาตรการกำหนดให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ สบู ่โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประสานกลุ่มงานบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

43. มาตรการกำหนดให้มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยกลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 

44. มาตรการกำหนดให้มีการบริหารจัดการบุคลากรทำหน้าท่ีเฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลสุขภาพนักเรียน 
และจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยต้ังศูนย์ติดตามนักเรียนเป็นรายวัน โดย



ให้ครูท่ีปรึกษาเช็คช่ือในแถวหน้าเสาธงทุกวัน หากพบว่านักเรียนมีการลา ต้องตรวจสอบว่าลาป่วย ลากิจ ถ้าขาด
ต้องถามเหตุผลจากนักเรียน หรือผู้ปกครอง และรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบทุกวัน และประเมิน
สถานการณ์เป็นรายวันในการเปิดเรียน 
 
 6+มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา DMHT-RC 
 

 
 



 
6 มาตรการเสริม รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา SSET-CQ 
 

 


