


ขอ้มลูพ้ืนฐานโรงเรยีนอนบุาลพิบลูเวศม์

โรงเรยีนอนบุาลพิบลูเวศม์

เปิดท าการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาล 1 ถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6

ตัง้อย ูบ่า้นเลขท่ี 259/444 ซอยปรดีีพนมยงค ์13 ถนนสขุมุวิท 71 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

มีเน้ือท่ีจ านวน 3 ไร ่2 งาน 76 ตารางวา 



ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์



ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์



ตรวจเยี่ยมและเสรมิพลงัและปรกึษาหารอื การจดัท าแนวทางเพ่ือผอ่นผนัการเปิด

สถานศึกษาเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 



ตรวจเยี่ยมและเสรมิพลงัและปรกึษาหารอื การจดัท าแนวทางเพ่ือผอ่นผนัการเปิด

สถานศึกษาเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 



ตรวจเยี่ยมและเสรมิพลงัและปรกึษาหารอื การจดัท าแนวทางเพ่ือผอ่นผนัการเปิด

สถานศึกษาเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
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1.การเตรียมสถานที่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันอาจเกิดความเสี่ยงสูง  ได้มีการท าความสะอาด ด้วย
น้ ายาฆ่าเช้ือโรคที่ได้มาตรฐานตามกรมอนามัยก าหนด  โรงเรียนจึงมีมาตรการในการป้องกันเช้ือโรคโควิด 19 โดยการท าความ
สะอาดห้องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของเล่น ของใช้  ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
เครื่องเล่นเด็ก  ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ  และอื่นๆ ที่ครู  นักเรียน ใช้ร่วมกันและมีพื้นที่สัมผัส

ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน



1.การเตรียมสถานที่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันอาจเกิดความเสี่ยงสูง 



1.การเตรียมสถานที่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันอาจเกิดความเสี่ยงสูง 



1.การเตรียมสถานที่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันอาจเกิดความเสี่ยงสูง 



1.การเตรียมสถานที่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันอาจเกิดความเสี่ยงสูง 



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งาน  เตรียมอุปกรณ์                   
ท าความสะอาด ได้แก่ น้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามกรมอนามัยก าหนด  สบู่   เจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 
แอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากเพื่อส ารองส าหรับนักเรียนและบุคลากร 



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

มีอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือแบบใช้เท้าเหยียบ ก่อนเข้าโรงเรียน



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

มีอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือแบบใช้เท้าเหยียบ ก่อนเข้าโรงเรียน



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ 
ในบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

3. การจัดสถานที่ ท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง Social distancing เช่น  การเข้าแถว  การเข้าคิว 
การเดินจุดรอคอย การจัดที่นั่งเรียน  การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร  การจัดที่นอนตามมาตรการ
เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร



ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

การจัดสถานที่ ท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง Social distancing







การเขา้แถวเขา้คิว



กิจกรรมเขา้แถวหนา้เสาธง



กิจกรรมเขา้แถวหนา้เสาธง



การจดัท่ีนัง่ในหอ้งเรียน ระดบัอนบุาล

1 เม
ตร

1 เมตร
1 เมตร

1 เมตร



การจดัท่ีนัง่ในหอ้งเรียน ระดบัอนบุาล



ตวัอยา่ง การจดัหอ้งเรยีนระดบัประถมศึกษา



ตวัอยา่ง การจดัหอ้งเรยีนระดบัประถมศึกษา



การจดัท่ีนัง่รบัประทานอาหาร (ระดบัชัน้อนบุาล)



เขา้แถวรบัประทานอาหารกลางวนั และจดัท่ีนัง่รบัประทานอาหาร

(ระดบัชัน้ประถมศึกษา)



เขา้แถวรบัประทานอาหารกลางวนั และจดัท่ีนัง่รบัประทานอาหาร

(ระดบัชัน้ประถมศึกษา)



เขา้แถวรบัประทานอาหารกลางวนั และจดัท่ีนัง่รบัประทานอาหาร

(ระดบัชัน้ประถมศึกษา)



การจดัท่ีนอน (ระดบัชัน้อนบุาล)



4. เตรียมที่จัดวางของใช้ส่วนตัวนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้ห่างกัน เป็นส่วนบุคคล  เช่น แก้วน้ า  
แปรงสีฟัน  ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากันเป้ือน รองเท้า สีเทียน  สีไม้  ดินน้ ามัน  ดินสอ คนละ 1 ชุด จัดให้
มีถึงขยะแบบมีฝาปิด และน าขยะออกจากห้องเรียนไปก าจัดทุกวัน

ระยะเตรยีมการกอ่นเปิดเรยีน

ระดับปฐมวัย







คดักรอง (Screening) ผ ูเ้ขา้มาในสถานศึกษาทกุคน

ตอ้งไดร้บัการคดักรองวดัอณุหภมิูรา่งกาย

1.

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



คดักรอง (Screening) ผ ูเ้ขา้มาในสถานศึกษาทกุคน

ตอ้งไดร้บัการคดักรองวดัอณุหภมิูรา่งกาย

1.



คดักรอง (Screening) ผ ูเ้ขา้มาในสถานศึกษาทกุคน

ตอ้งไดร้บัการคดักรองวดัอณุหภมิูรา่งกาย

1.

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



2. สวมหนา้กาก (Mask) ทกุคนตอ้งสวม

หนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีอย ูใ่นสถานศึกษา

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



2. สวมหนา้กาก (Mask) ทกุคนตอ้งสวม

หนา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีอย ูใ่นสถานศึกษา



3. ลา้งมือ (Hand Wash) ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบ ู่และน ้า นานอยา่งนอ้ย 20 วินาที  หรือ

ใชเ้จลแอลกอฮอล ์หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณจดุเสี่ยง รวมทัง้ รวมทัง้ไมใ่ชมื้อสมัผสั

ใบหนา้ ตา จมกู ปาก โดยไมจ่ าเป็น

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



3. ลา้งมือ (Hand Wash) ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบ ู่และน ้า นานอยา่งนอ้ย 20 วินาที  หรือ

ใชเ้จลแอลกอฮอล ์หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณจดุเสี่ยง รวมทัง้ รวมทัง้ไมใ่ชมื้อสมัผสั

ใบหนา้ ตา จมกู ปาก โดยไมจ่ าเป็น



3. ลา้งมือ (Hand Wash) ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบ ู่และน ้า นานอยา่งนอ้ย 20 วินาที  หรือ

ใชเ้จลแอลกอฮอล ์หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณจดุเสี่ยง รวมทัง้ รวมทัง้ไมใ่ชมื้อสมัผสั

ใบหนา้ ตา จมกู ปาก โดยไมจ่ าเป็น

จดัท ำ Clip Video ประกอบเพลงกำรลำ้งมือ 7 ขัน้ตอน



4. เวน้ระยะห่าง (Social distancing) อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร

เช่น จดุตรวจวดัไขก้อ่นเขา้โรงเรยีน จดัโตะ๊เรยีน ท่ีนัง่หอ้งเรยีน

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



4. เวน้ระยะห่าง (Social distancing) 



4. เวน้ระยะห่าง (Social distancing) 



4. เวน้ระยะห่าง (Social distancing) 



5. ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประต ูหนา้ต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท ท าความสะอาด

หอ้งเรยีนและบรเิวณต่างๆ โดยเช็ดท าความสะอาดบรแิวณพ้ืนผิวสมัผสั

หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา



หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

6. ลดความแออดั (Deducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมใหส้ัน้ลง

เท่าท่ีจ าเป็น หรือเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมเป็นกล ุม่



หลกัปฏิบติัในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

6. ลดความแออดั (Deducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมใหส้ัน้ลง

เท่าท่ีจ าเป็น หรือเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมเป็นกล ุม่



โรงเรียนใหค้วามร ู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID – 19)มาตรกา   ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรงเรยีนแก่

คร ูบคุลากร และพนกังานของโรงเรยีนตลอดจนผ ูป้กครอง นกัเรยีน และผ ูเ้กี่ยวขอ้ง



โรงเรยีนใหค้วามร ู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID – 19)มาตรการ ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรงเรยีน

แก ่คร ูบคุลากร และพนกังานของโรงเรยีนตลอดจนผ ูป้กครอง นกัเรยีน 

และผ ูเ้กี่ยวขอ้ง



โรงเรียนจดัท าค ูมื่อแนวทางปฏิบติั

เพ่ือป้องกนัและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา

2019 ( COVID – 19) ปีการศึกษา 

2563

เกี่ยวกบัโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID – 19)มาตรกา   

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรงเรยีนแก่

คร ูบคุลากร และพนกังานของโรงเรยีน

ตลอดจนผ ูป้กครอง นกัเรยีน และ

ผ ูเ้กี่ยวขอ้ง



ตวัอยา่งการจดักิจกรรม

1 วนั
ในโรงเรยีนของนกัเรยีน

ระดบัชัน้อนบุาล 



การรับ-ส่ง นักเรียน
ก าหนดทิศทาง  การเดินข้ึน  ลงบันได้  ทิศทางเดียว ก าหนดจุดยืน รอรับส่ง  ระยะห่าง 1 เมตร 
ก าหนดจุด ผู้ปกครองรับเด็กรายบุคคลจากห้องเรียน โดยแต่ละคนยืนตามจุดที่ก าหนดไว้

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียน
รับเด็กเป็นรายบุคคล โดยวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน 

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



ล้างมือ ก่อนเข้าห้องเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขณะอยู่ในห้องเรียนล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ าเสมอ

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



จัดท าประวัตินักเรียน และครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ในครอบครัว ความเจ็บป่วย โรคประจ าตัวและการมีโอกาส
สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโรคติดต่ออื่นๆ หรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาก่อน ในวันเปิดเรียน



การเดิน นักเรียนเดินตามเส้นสีประจ าห้องเรียน และสัญลักษณ์ โดยมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



การเข้าห้องน้ า นักเรียนเดินตามเส้นสีตามห้องเรียนของตนเข้าห้องน้ า โดยเมื่อเข้าไปในห้องน้ านักเรียน
จะยืนตามจุดสัญลักษณ์ท่ีก าหนด และมีการก าหนดเส้นเพื่อใช้ในการเดินเข้าออก อย่างชัดเจน

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



การรับประทานอาหาร การนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร นั่งโต๊ะละ 2 คน หัวโต๊ะ และ ท้ายโต๊ะ ระยะห่างกัน 1 เมตร
โดยมีที่กั้นตรงกลางระหว่างนักเรียน 

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



การนอน การจัดที่นอน เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย  1 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยปิดปาก 

ตวัอยา่ง การจดักิจกรรม 1 วนัในโรงเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 



กจิกรรมหลกั 
6 กจิกรรม

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา



1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ นักเรียนเคลื่อนไหวอยู่กับที่ โดยยืนบริเวณสัญลักษณ์ที่ก าหนด 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมคร



การจัดท่ีนอน เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย  1 เมตร  โดยไม่เอาศีรษะชนกัน

2. กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ จัดอุปกรณ์ให้นักเรียนใช้เป็นรายบุคคล ได้แก่ สีเทียน สีไม้ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น
เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน



การจัดวางของใช้ส่วนตัว แยกห่างกัน เป็นสัดส่วน จากบุคคลอื่น 

3. กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม

กิจกรรมเสรี นักเรียนเข้ามุมเสริมประสบการณ์ได้ครั้งละ 1 คนต่อ 1 มุม โดยเด็กวางแผน การเข้าเล่นตามมุม
และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อนหยิบจับของเล่นทุกครั้งนักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ 
มีการเช็ดท าความสะอาดของเล่นของใช้ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังกิจกกรม



4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดอุปกรณ์ให้นักเรียนใช้เป็นรายบุคคล ได้แก่ สีเทียน สีไม้ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น
เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน



5. กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง จัดโดยรูปแบบการเว้นระยะห่าง Social distancing โดยใช้กิจกรรมที่ให้นักเรียนเล่นเป็นรายบุคคล
โดยใช้ระยะเวลาช่วงสั้นๆ ในการท ากิจกรรม



6. กิจกรรมเกมการศึกษา

กิจกรรมเกมการศึกษา จัดอุปกรณ์เกมการศึกษาเพียงพอต่อนักเรียน 1 คนต่อ 1 ชุดโดยนั่งท ากิจกรรม
บนโต๊ะเรียน 2 คน หัวโต๊ะและท้ายโต๊ะ 
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