
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
เร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 

 
 

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื ่อง การอนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือ
สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2/2564 (ครั้งท่ี 7)  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID 
Free Setting) โดยสามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียน
การสอนรูปแบบปกติ (On Site) ได้ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.  จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียนเป็นรายสัปดาห์ โดยแบ่งนักเรียนเป็นห้อง A,B,C ให้
มีนักเรียนต่อห้องไม่เกินห้องละ 25 คน โดยนักเรยีนท่ีประสงค์ Online ท่ีบ้านสามารถเรียน
โดยใช้ห้องเรียน A เป็นห้องเรียนต้นทางไปยังห้องเรยีน Online ท่ีบ้านเพื่อใหไ้ด้เรียนไปพร้อมกัน   
ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ตามตารางดังนี้ 
 

สัปดาห์ที่ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
On Site Online 

สัปดาห์ท่ี 1 
17 - 21 ม.ค. 65 

ช้ัน อ.3, ป.2,4,6 ช้ัน อ.2, ป.1,3,5 

สัปดาห์ท่ี 2 
24 - 28 ม.ค. 65 

ช้ัน อ.2, ป.1,3,5 ช้ัน อ.3, ป.2,4,6 

สัปดาห์ท่ี 3 
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 

ช้ัน อ.3, ป.2,4,6 ช้ัน อ.2, ป.1,3,5 

สัปดาห์ท่ี 4 
7 - 11 ก.พ. 65 

ช้ัน อ.2, ป.1,3,5 ช้ัน อ.3, ป.2,4,6 

 

2. นักเรียนท่ีมาเรียน On site ท่ีโรงเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามวันและเวลาราชการ โดยให้

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site และ Online อย่างมีประสิทธิภาพ 



4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และแนวปฏิบัติตนท้ายประกาศนี้ งด
การเดินทาง ไปยังพืน้ท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
 

 อนึ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://abcm.ac.th/  หรือ Facebook 
Fanpage ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

    (นายโกวิท  หมื่นทา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

  

https://abcm.ac.th/


แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม่ท่ีมาเรียนในรูปแบบปกติ (On site) 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 
 

1. นักเรียนท่ีสมัครใจมาเรียน On site ตามแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ส่งผลการตรวจ
คัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ช่ัวโมง ท่ีครูประจำช้ันก่อนวันมาเรียนท่ีโรงเรียน 
(รูปแบบการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง) 

2. จะมีการสำรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการมาเรียนได้ท้ังรูปแบบ On site 
และ Online โดยนักเรียนท่ีประสงค์ Online ท่ีบ้านสามารถเรียนโดยใช้ห้องเรียน A เป็นห้องเรียน
ต้นทาง ไปยังห้องเรียน Online ท่ีบ้านเพื่อให้ได้เรียนไปพร้อมกนัได้ 

3. ทางโรงเรียนจะจัดหาอาหารกลางวันให้สำหรับนักเรียนท่ีมาเรียน On site ในภาชนะท่ีโรงเรียน
เตรียมให้ หรือเตรียมภาชนะใส่อาหารมาเอง โดยนักเรียนจะต้องนำช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนตัวมาเอง  

4. ทางโรงเรียนจะจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนท่ีเรียน Online ท่ีบ้านตามตารางรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และนักเรียนท่ีสมัครใจเรียน Online (ตามสำรวจข้อ 2) เท่านั้น 

5. ระหว่างเปิดเรียนจะมีการจัดกลุ่มนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่กำหนด 
เพื่อสุ่มตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 เป็นระยะเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคในสถานศึกษา  

6. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
อย่างเคร่งครัดดังนี้ 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรอง 
ลดการแออัด ทำความสะอาด 

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุง
สุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง  

7. ระหว่างอยู่ในโรงเรียนต้องระวงั  
- ไม่ถอดหน้ากากอนามัย  
- ไม่นั่งติดกัน เวลาเรียน คุยเล่น ทานข้าว   
- ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกัน  
- ไม่เล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นทีม 
- ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเรียนนานเกิน 2 ช่ัวโมง ควรเปิดระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง  

8. ช่วงเวลาพักเท่ียงไม่อนุญาตให้นักเรียนลงจากห้องเรียนมาเล่นรวมกลุ่มกัน หรือทำกิจกรรมใด ๆ 
9. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จำหน่ายเฉพาะเครื่องเขียนและน้ำด่ืมเท่านั้น นักเรียน

ควรขออนุญาตหรือแจ้งครูประจำช้ันก่อนใช้บริการท่ีร้านค้าสวัสดิการ 
10. ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ห้ามนำอาหาร เครื่องด่ืม เข้ามาในบริเวณโรงเรียน หลีกเล่ียงการถอด

หน้ากาก เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
11. หากนักเรียนมีไข้ หรือรู้สึกไม่สบายให้แจ้งคุณครูประจำช้ันทันทีและเว้นระยะห่างจากเพื่อน 
 

 
 
 
 



แนวปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน ส่งผลการตรวจคัดกรอง Antigen 
Test Kit (ATK) ภายใน 72 ช่ัวโมง ท่ีฝ่ายบุคคล ผ่านหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน ก่อนวันท่ี 17 
มกราคม 2565 

2. ครูประจำช้ันจัดกลุ่มนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยแบ่งเป็นกลุ่มสีแดง สีเหลือง สีเขียว โดยใช้
ข้อมูลจากไฟล์แบบตอบกลับ และส่งท่ีฝ่ายอนามัย (ครูจิราภา) เพื่อวางแผนการสุ่มตรวจหาเช้ือ 

3. ครูประจำช้ันรวบรวมผลการสำรวจรูปแบบการมาเรียนของนักเรียนทุกสัปดาห์ส่งท่ีฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป (ครูนิติกุล) เพื่อจะได้นำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป 

4. ปฏิบัติตนตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเคร่งครัด 

5. การรับส่งส่ิงของ อาหาร พัสดุ ในพื้นท่ี Screening Zone หรือบริเวณจุดคัดกรองท่ีโรงเรียนจัดให้
เท่านั้น 

6. เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble ให้กับนักเรียน งดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
รับประทานอาหารกลางวันและทำกิจกรรมบนห้องเรียนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

7. ช่วงเวลาพักเท่ียงไม่อนุญาตให้นักเรียนลงจากห้องเรียนมาเล่นรวมกลุ่มกัน หรือทำกิจกรรมใด ๆ 
8. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จำหน่ายเฉพาะเครื่องเขียนและน้ำด่ืมเท่านั้น  
9. ครูประจำช้ันต้องติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองได้ทันทีหากมีนักเรียนเจ็บป่วย และมีอาการเส่ียง 
10. ครูประจำช้ันควรมีข้อมูลการติดต่อประสานงานกับรถรับ-ส่งนักเรียน 
11. คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีการสุ่มตรวจรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ

อย่างเคร่งครัด 
12.  ครูประจำช้ันควรนัดหมายเวลา และจุดนัดหมายกับผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลด

การแออัด ณ บริเวณจุดท่ีรอนักเรียน 
13.  ครูประจำช้ันสร้างความเข้าใจและกำชับผู้ปกครองไม่ให้ข้ึนบนอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสในพื้นท่ี Safety Zone in School  
14.  ให้คณะครูและบุคลากรทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ สแกนลายนิ้วมือลงเวลามาก่อน เวลา 

08.00 น. และสแกนลายนิ้วมือลงเวลากลับหลังเวลา 16.30 น. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารฯ หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน และท่ีระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ
ปรับปรุง 2564 ก่อนเวลา 08.00 น. หรือหลัง 16.30 น. ตามภาระงานในตำแหน่งหน้าท่ีของ
ตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

15.  ครูเวรชาย-หญิง ประตูหน้าปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ 06.30 น. เพื่อจัดจุดคัดกรองโควิด-19  
 จุดอื่นปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปและดูแลนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16.  เวรยามชายกลางคืนปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปและดูแลนักเรียนท่ีกลับบ้านค่ำ 
17.  หากพบเห็นนักเรียนไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคให้เตือนทันที  


