
 
 
 

แนวปฏิบัติตนของนกัเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

*********************************** 
  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ได้เตรียมความพร้อมโดยดำเนินการตามมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีแนวทางทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V  มาตรการสร้างความปลอดภัย 
ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)  6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศึกษา ซึ่งมาตรการดังกล่าวโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างมุ่งมั่น เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยสูงสุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  1.  การมาส่งนักเรียน ให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนตามประตูที่กำหนดก่อนเวลา 08.00 น. ผ่านการคัดกรอง
ด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หากผู้ปกครองมาส่งนักเรียนหลังเวลา  
08.00 น. ให้มาส่งนักเรียนที่ประตู 2 เท่านั้น 
  2. การมารับ – ส่งนักเรียน ดังนี้ 
    2.1  ชั้นอนุบาล รับ – ส่ง ตามประตูที่ครูประจำชั้นนัดหมาย 
    2.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ผู้ปกครองรับ – ส่ง ที่ประตู 1 (ถนนประชาสโมสร) 
    2.3  โครงการ English Program ทุกระดับชั้น  ผู้ปกครองรับ – ส่ง ที่ประตู 2 (ถนนกลางเมือง) 
    2.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ผู้ปกครองรับ – ส่ง ที่ประตู 3 (ถนนกลางเมือง) 
    2.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ผู้ปกครองรับ – ส่ง ที่ประตู 4 (ถนนศูนย์ราชการ) 
  3. การรับนักเรียน เพ่ือเป็นการลดความแออัด เมื่อผู้ปกครองมารับนักเรียน  โรงเรียนจึงกำหนดเวลารับ
นักเรียน ดังนี้ 
   3.1  ชั้นอนุบาล ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.00 น. ตามประตูที่ครูประจำชั้นนัดหมาย 
   3.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 1 
   3.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 1 
   3.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 4 
   3.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 3 
   3.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 3 
   3.7  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองมารับในเวลา 15.30 น. ที่ประตู 4 
   3.8  ห้องเรียน Gifted ผู้ปกครองมารับในเวลา 16.30 น. ตามประตูของแต่ละระดับชั้น 
   3.9  โครงการ English Program ผู้ปกครองมารับในเวลา 16.30 น. ที่ประตู 2 



 4. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าในเขตโรงเรียนยกเว้นนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน ที่ผ่านการคัดกรองแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยเป็นสำคัญ 
 5.  กิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มเวลา 08.05-08.25 น. นักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ดังนี้ 
  วันจันทร์  ชั้นอนุบาล 2 กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอื่น ๆ เข้าแถวหน้าชั้นเรียน  
  วันอังคาร  ชั้นอนุบาล 3 กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นอื่น ๆ เข้าแถวหน้าชั้นเรียน 
  วันพุธ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นอื่น ๆ เข้าแถวหน้าชั้นเรียน 
  วันพฤหัสบดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นอื่น ๆ เข้าแถวหน้าชั้นเรียน 
  วันศุกร์   นักเรียนชั้น ป. 1-6 โครงการ English Program  
 
แนวปฏิบัติตัวของนักเรียน 
     1.  นักเรียนตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน  
หากวัดอุณหภูมขิองร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปให้ตรวจ ATK  
     2.  นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และให้ผู้ปกครองจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรอง  
     3.  นักเรียนนำช้อน – ส้อม  และแก้วน้ำส่วนตัวมาโรงเรียนทุกวัน 
     4.  นักเรียนและผู้ปกครองต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
     5.  กรณีท่ีนักเรียนมีการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเป็นไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก ให้นักเรียนกักตัวที่บ้านอย่าง
เคร่งครัด 5 วัน และเมื่อครบวันที่ 5 ตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากผลเป็นบวกให้เข้าสู่กระบวนการรักษาของสถานบริการ
สาธารณสุข หากผลเป็นลบ ให้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการ
เสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
            (นายประจวบ  ศิริภักดิ์) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 


