
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID – 19 ) 

เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

1. โรงเรียนตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือกันเชื้อโรค ส าหรับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ตั้งแต่

เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป 

2. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 โรงเรียนอนุญาตให้เข้ามาส่งนักเรียนที่ห้องเรียนได้ แต่ต้องผ่านจุดคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่เกิน 37.5 และติดสติ๊กเกอร์ให้กับผู้ปกครองทุกคนที่เข้ามาภาย   

ในโรงเรียน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย จะเน้นการจัดกิจกรรมที่เว้นระยะห่างระหว่างเด็กแต่ละคน โดยแบ่งพื้นที่

ใช้ระบบตารางสัญลักษณ์ให้เด็กท ากิจกรรม เรียนรู้เป็นรายบุคคล เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวของเด็ก 

4. โรงเรียนด าเนินการจัดระยะห่างของโต๊ะเก้าอี้นักเรียนในการเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเว้นระยะห่าง        

ทางกายภาพ Physical Distancing ในระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 จะปรับการจัดประสบการณ์จากกระบวนการ

กลุ่ม เป็น กระบวนการรายบุคคล เน้นการเว้นระยะห่าง โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุก

ครั้งเมื่ออยู่ในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

5. การนอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีการจัดให้นอนโดยเว้นระยะหางระหว่างบุคคล โดยก าหนดให้ห้องเรียนสามารถ

นอนได้ไม่เกิน 20 คนดังนี ้

- อนุบาลปีที่1 นอนในห้องประชุม จ านวน 90 คน 

- อนุบาลปีที่ 2/1 แบ่งเด็กห้องละ 15 คน นอนห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 และอนุบาลปีที่ 2/1 

- อนุบาลปีที่ 2/2 แบ่งเด็กห้องละ 15 คน นอนห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 และอนุบาลปีที่ 2/2 

- อนุบาลปีที่ 2/3 แบ่งเด็กห้องละ 15 คน นอนห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 และอนุบาลปีที่ 2/3 

- อนุบาลปีที่ 3/1 แบ่งเด็กนอนที่ห้องเรียน 20 คน และนอนที่ห้องสวนหนังสือ 10 คน 

- อนุบาลปีที่ 3/2 แบ่งเด็กนอนที่ห้องเรียน 20 คน และนอนที่ห้องวิชาการปฐมวัย 10 คน 

- อนุบาลปีที่ 3/3 แบ่งเด็กนอนที่ห้องเรียน 20 คน นอนที่ห้องสวนหนังสือ 5 คนและนอนที่ห้อง  

  วิชาการปฐมวัย 5คน 



6. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุญาตให้เข้ามาส่งนักเรียนที่ห้องเรียนได้ในสัปดาห์แรก

เท่านั้น โดยต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่เกิน 37.5 และติดสติ๊กเกอร์ให้กับ

ผู้ปกครองทุกคนที่เข้ามาภายในโรงเรียน 

7. ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนกลับบ้านช่วง 15.30 น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้มารับ

นักเรียนเพียง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  ตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID – 19 ) โดยผู้ปกครองต้องผ่านจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามา

รับนักเรียนภายในโรงเรียน 

8. โรงเรียนเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนในแต่ละสายชั้น โดยครูประจ าชั้นจะตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียน หากนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป ทางโรงเรียนจะแยกนักเรียน

ออกมาในห้องพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้แล้วด าเนินแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้าน (โดยจะให้นักเรียนหยุดเรียน

ทันทีเพื่อเฝ้าดูอาการ ) 

9. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะอยู่ในห้องเรียนและ

บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

10. โรงเรียนด าเนินการตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับนักเรียนท าความสะอาดตามจุดต่าง ๆ เช่น บนอาคารเรียน , 

ภายในห้องเรียน , โรงอาหาร และ ห้องน้ าชาย – หญิง  

11. โรงเรียนด าเนินการจัดระยะห่างของโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เหมือนการจัดห้องสอบ    

ในการเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเว้นระยะห่าง ทางกายภาพ Physical Distancing โดยนักเรียนต้องสวม

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

12. วิชาพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี อาจใช้กระบวนการเรียนการสอนในเนื้อหาภาคทฤษฎี

ในห้องเรียนทดแทน ตามมาตรการเว้นระยะห่างของนักเรียน Physical Distancing หรือ อาจปรับจากการเล่น

เป็นทีม , กระบวนการกลุ่ม มาเป็นกิจกรรมการปฏิบัติรายบุคคล โดยนักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

13. นักเรียนทุกคนจะต้องมี ช้อน ส้อม แก้วน้ า กระติกน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นของตนเองในวันเปิดภาคเรียน 

14. โรงเรียนจะท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส บริเวณต่าง ๆ ที่นักเรียนและครูใช้ร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู 

ห้องน้ า ในช่วงเช้า และ ช่วงเย็น หลังจากนักเรียนลงจากอาคารเรียนหมดแล้ว ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวัน 

15. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทุกคน ต้องตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกวัน 

และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและอยู่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ

นักเรียนทกุคน 

16. ผู้ประกอบการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อประกอบอาหารและอยู่ในบริเวณ

โรงเรียน เน้นในเรื่องความสะอาดภายในครัวที่ประกอบอาหารและวัตถุดิบทีด่ีสะอาดและปลอดภัย 

 

 

 



17. โรงเรียนเตรียมมาตรการด้านสถานที่ให้มีระยะห่างทางกายภาพ Physical Distancing  

17.1  โรงอาหารจัดโต๊ะ เก้าอี้ ก าหนดจุดเว้นระยะห่าง 

17.2  ร้านค้าขายอาหาร น้ าดื่ม ช่วงเช้า และช่วงเย็น มีจุดเว้นระยะห่างในการซ้ือและมีการดูแลความ 

 สะอาดอยู่เสมอ 

17.3  โรงยิมของโรงเรียน ชั้น 6 งดการเล่นกีฬาเป็นทีม 

18. New Normal ของผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  

18.1 ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบใหม่ 

18.2 ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เช่นเดียวกับนักเรียน (ครูเวรปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรอง) 

18.3 จัดระยะห่างในห้องพักครู ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศ ควรปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายอากา ศ    

ทุก 2 ชั่วโมง 

18.4 ครูทุกท่านไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการป่วยให้แจ้ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการ

โรงเรียนทันที 

 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เตรียมการล่วงหน้าในการ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย จึงได้จัดท ามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบ เพื่อเป็นการป้องกัน เนื่องจากนักเรียนเมื่อมาโรงเรียนแล้วจะใช้

เวลาอยู่กับครู และเพื่อนประมาณ 5 – 7 ชั่วโมงต่อวัน ฉะนั้นมาตราการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้นจะช่วยป้องกันให้

นักเรียนมีความปลอดภัย และสามารถใช้ชีวิตในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านใน

การปฏิบัติตามมาตราการของโรงเรียน เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียนต่อไป 

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทั้งระบบการมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ และระบบการเรียนผ่าน     

QR Code ห้องเรียน Google classroom รวมทั้งมีความพร้อมบูรณาการทั้ง 2 ระบบ แต่จะใช้ระบบใดขึ้นอยู่กับการยืนยัน

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์

ของทางโรงเรียน www.abss.ac.th  เพจ facebook : ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ หรือเบอร์โทรศัพท์  02-2790415 

 

 
 (นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ)     ( นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

     ( ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )        ( ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) 

  

http://www.abss.ac.th/

