
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีการ
ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว 

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โรงเรียน
อนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

ข้อ 1. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(1.1) โรงเรียนจะอนญุาตให้นักเรียนเข้าโรงเรียนได้ต้ังแต่เวลา 06.30 น.ไม่อนุญาต

ให้เข้าก่อนเวลาโดยเด็ดขาด 
(1.2) ให้ครูเวรประจ าวันและเจ้าหน้าท่ีคัดกรองท าหน้าท่ีในการคัดกรองนักเรียน 

โดยเริ่มคัดกรองต้ังแต่เวลา 06.15 น. เป็นต้นไปของทุกวัน 
(1.3) นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน หากนักเรียนลืม

หรือไม่มีให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคัดกรอง  
(1.4) ผู้ปกครองนักเรียนท่ีน าพาหนะส่วนตัวมาส่งนักเรียนให้จอดรถบริเวณประตู

ทางเข้าโรงเรียนท้ังสองด้าน ไม่อนุญาตให้น าพาหนะเข้ามายังภายในโรงเรียน เว้นแต่มีเหตุหรือความจ า เป็น
เร่งด่วน ต้องได้รับอนุญาตจากครูเวรประจ าวัน 

(1.5) รถรับ - ส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับ ข้อ 1.(1.4)  
(1.6) นักเรียนผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน ตามข้ันตอนดังนี้ 

     จุดท่ี 1 เดินผ่านกระบะน้ ายาฆ่าเช้ือ 
     จุดท่ี 2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
     จุดท่ี 3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

จุดท่ี 4 Scan QR-cord ก่อนเข้าโรงเรียน 
   (1.7) ผู้ปกครองส่งนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง  

- ระดับช้ันอนุบาลส่งบริเวณท่ีก าหนด (หน้าอาคารเรียนพิจิตรกัลยาณี 2) 
โดยมีครูพี่เล้ียงรับตัวนักเรียน  

- ระดับช้ันประถมศึกษาส่งบริเวณท่ีก าหนด (หน้าประตูโรงเรียนท้ัง 2 ด้าน) 
และให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนด้วยตนเอง 

 
 



   ข้อ 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมาติดต่อราชการการทุกคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และต้องได้รับการการคัดกรองณ จุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าท่ีคัดกรองและ
จะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสและScan QR-cord ไทยชนะ ท้ังเข้าและออกจาก
โรงเรียน หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณโรงเรียน 

ข้อ 3. กิจกรรมหน้าเสาธง จัดกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบกระจายเสียงของโรงเรียนโดยให้
นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล(Social Distancing)โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล 

ข้อ 4. การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ดังนี้ 
(4.1) ก่อนเข้าห้องเรียนครูประจ าช้ันให้นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งท่ี

เข้าและออกห้องเรียน 
(4.2) การจัดพื้นท่ีนั่งเรียนให้จัดโต๊ะนักเรียน มีระยะห่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

    (4.3) นักเรียนงดการยืมส่ิงของต่างๆ จากเพื่อน 
    (4.4) งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social 
Distancing) 

(4.5) การใช้ห้องน้ าท้ังช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ให้สลับกันใช้ตามความ
เหมาะสม โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน 

(4.6) ก าหนดใหม้ีจ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ20คนโดยแบ่งนักเรียนเป็น  2 กลุ่ม 
ให้สลับวันมาเรียน 

(4.7) การใช้ห้องสมุด สามารถเข้าห้องสมุดได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน โดยมีครูเป็น    
ผู้ควบคุมดูแล 

(4.8) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ท่ีมีการสัมผัสร่วม ท้ังในและนอก
ห้องเรียนระมัดระวัง ส ารวมกิริยา ไม่พูดคุยหรือเล่นหยอกล้อกัน 

ข้อ 5. การรับประทานอาหารกลางวัน และการจ าหน่ายสินค้าของร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 
    (5.1) เจ้าหน้าท่ีประกอบอาหารต้องแต่งกายรัดกุมสวมถุงมือ สวมหมวกคลุมผม 
และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนน าอาหารส่งแก่นักเรียน 

(5.2) ถาดอาหารมีพลาสติกคลุมมิดชิด รักษาระยะห่างระหว่างท่ีนั่งและปฏิบัติตาม
มารยาทในการรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด 

(5.3) ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน สามารถจ าหน่ายได้ตามปกติ ท้ังนี้ให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 1 - 2 เมตร 

ข้อ 6. การเล่น หรือการพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงกิจกรรมพักรับประทานอาหารกลางวัน
สามารถท าได้ตามปกติ เฉพาะบริเวณท่ีเปิดให้บริการ ท้ังนี้ให้การยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตรและ
งดใช้พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง เช่น สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล 

ข้อ 7. การเลิกเรียน โดยเหล่ือมเวลา ดังนี้ 
(7.1) ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 - 3 ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ให้ผู้ปกครองมารับกลับ

บ้านในเวลา 12.30 น. ส่วนสัปดาห์ต่อไปให้กลับในเวลา 14.30 น. 
(7.2) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ให้กลับในเวลา 15.30 น. 
(7.3) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ให้กลับในเวลา 16.00 น. 
(7.4) นักเรียนเข้าแถวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเดินออกจากโรงเรียน 
 



ข้อ 8. การมารับนักเรียนกลับบ้าน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    (8.1) ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง  

- ระดับช้ันอนุบาลส่งบริเวณท่ีก าหนด (หน้าอาคารเรียนพิจิตรกัลยาณี 2) 
โดยมีครูพี่เล้ียงส่งตัวนักเรียน  

- ระดับช้ันประถมศึกษาส่งบริเวณท่ีก าหนด (หน้าประตูโรงเรียนท้ัง 2 ด้าน)  
    (8.2) ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรอง 
    (8.3) ผู้ปกครอง Scan QR-cord ไทยชนะท้ังเข้าและออกจากโรงเรียน   

(8.4) รถรับ - ส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับ ข้อ 8 (8.1)  
   ข้อ 9. ขอความร่วมมือรถรับ - ส่งนักเรียน ให้ท าความสะอาด และให้มีการเว้นระยะห่างใน
การนั่งไม่แออัดจนเกินไป 

ข้อ 10 โรงเรียนจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โดยมีเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯหากครูหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจ
พบนักเรียนมีอาการไข้ ไม่สบายให้ส่งตัวนักเรียนมายังศูนย์ฯและติดต่อผู้ปกครองรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ 

ข้อ 11. ห้ามนักเรียนใช้ส่ิงของร่วมกับของผู้อื่น เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
ผ้าเช็ดหน้า 

ข้อ 12. นักเรียนสังเกตอาการตนเองขณะอยู่ท่ีบ้าน เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รู้รส หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งผู้ปกครองโดยทันที และพบแพทย์อย่าง
เร่งด่วน พร้อมท้ังให้รายงานให้ครูประจ าช้ันทราบ 

ข้อ 13. หากบุคคลในครอบครัวของนักเรียน มีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ให้แจ้งครู
ประจ าช้ันโดยด่วน และให้ครูประจ าช้ันตรวจสอบประวัติเส่ียง และรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

ข้อ 14. การท าความสะอาดหอ้งเรียนและอาคารเรียน 
(14.1) ครูประจ าช้ันท าความสะอาดห้องเรียนก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน โดยใช้

น้ ายาฆ่าเช้ือโรคในการท าความสะอาดทุกครั้ง 
 (14.2) แม่บ้าน นักการภารโรง ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกัน 

เช่น ลูกบิดประตู ห้องน้ า ราวบันได วันละ 3 ครั้ง (1) เวลาเช้าก่อนโรงเรียนเปิด (2) หลังพักกลางวัน และ  
(3) เวลาเย็นหลังเลิกเรียน 
  ข้อ 15. มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายกมล สุมาลา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 


