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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 และแนวทางปฏิบตัิ

สำหรับบุคลากร นักเรียน 

       บ้านต้นไม้  จัดเตรียมแผนดำเนินงาน ในการ
ดูแลบุคลากร และ นักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19  โดยได้กำหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิดังนี ้

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 

พร้อมเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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มาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรค 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม ้
บ้านต้นไม้  ผ่านการพิจารณาจากสำนักอนามัย ในการเปิด
โรงเรียนในรูปแบบ on site อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2564   

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/64 วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2564 
 

บ้านต้นไม้  ผ่านการประเมินความพร้อม Thai Stop Covid 
Plus (TSC+) และผ่านติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

บ้านต้นไม้  ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด (6 
DMHT-RC, 6 SSET-CQ) 
 

ครู บุคลากร ได้รับวัคซีนครบโดส 100% ตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
 

นักเร ียน คร ู  บ ุคลากร  ตรวจคัดกรอง ATK มีผลเป ็นลบ 
Negative  (1 ขีด) = ไม่พบเชื้อโควิด ในวันแรกของการเปิดเรยีน  
และตรวจคัดกรอง ATK ทุกสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวัง 
 

ผู้ปกครอง  ตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียน   
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มาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรค 

บ้านต้นไม้  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid สลับวัน
มาเรียน Online และ On Site แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม(Small 
Bubble) 
 

บ้านต้นไม้  จัดพื้นที่จุดคัดกรอง( Screening Zone) ในการ
คัดกรองบุคคลที่เข้าสู่ภายในโรงเรียน 
 

บ้านต้นไม้  เหลื่อมเวลาในการใช้สนาม  การรับประทาน
อาหาร เพื่อลดความแออัด 
 

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเสี่ยงใน
การแพร่เชื้อไวรัสCOVID – 19  บ้านต้นไม้จะพิจารณางด
กิจกรรมดังกล่าว และ ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นทดแทน 
 

บ้านต้นไม้  จ ัดเตรียมสถานที ่แยกกักตัวของโรงเร ียน 
(School Isolation) เพื ่อรองร ับการดูแลร ักษาเบื ้อ งต้น 
รวมถึง ม ีแผนเผชิญเหตุ ตามคำแนะนำของกระทรวง
สาธารณสุข(แนบท้าย) 
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มาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรค 

บ้านต้นไม้  จัดโต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งภายในห้องเรียน  ให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล  มีจุดตำแหน่งที่ชัดเจน 
 

บ้านต้นไม้  ทำความสะอาดฆ่าเชื ้อโรคภายในห้องเรียน  
อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 

บ้านต้นไม้  ติดตั้งฉากกั้นภายในห้องเรียน แบ่งกลุ่มเรียนรู้ใน
การทำกิจกรรม( Work Board )  
 

 

บ้านต้นไม้  ติดตั้งฉากกั้นบริเวณโรงอาหาร เพื่อป้องกันการ
สัมผัสเชื้อที่อาจกระเด็นจากคนรอบข้าง  ขณะรับประทาน
อาหารกลางวัน  หลังจากรับประทานเสร็จ  ทางแม่บ้านจะเช็ด
ทำความสะอาดด้วยน้ำฆ่าเชื้อ 
 

แม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร  สวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือ  
ขณะปรุงอาหาร และดูแลเด็กในการรับประทานอาหาร  
 

ครู บุคลากร  
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด 
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มาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรค 

มาตรการการเปิดเรียนวันแรก 
 

นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
ต้องเป็นการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง  
ATK (Antigen test kit) ทางจมูก ที่ผ่านการรับรองจาก  อย. 
เท่านั้น  เพื่อรายงานผลการคัดกรองส่งไปยังสำนักงานอนามัย 
เขตกรุงเทพเป็นการยืนยันความปลอดภัยในการเปิดเรียน 
Onsite 
 

นักเรียน ครู บุคลากร  ส่งผลตรวจคัดกรอง ในวันเสาร์ที่ 6 
พฤศจิกายน 2564   จะเป็นการรายงานผล เพื่อยืนยันการ
ปลอดเชื้อโควิด 19  ก่อนเข้ามาโรงเรียน  โดยเวลาของผล
ตรวจจะต้องเป็นภายใน 72 ชม. ก่อนที่นักเรียนมาโรงเรียน  
โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง  ATK (Antigen test kit ) แบบทาง
จมูกหรือเเบบน้ำลายที ่ผ่านการรับรองจาก  อย. เท่านั้น  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งผลตรวจทุกวันเสาร์ให้กับทางโรงเรียน
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตราการในการเปิดเรียน)  
นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ 
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มาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรค 

   

ผู้ปกครอง  ในกรณีที่ผู้ปกครอง/ ผู้ใกล้ชิดนักเรียนโดยตรงที่
ยังไม่ได้รับวัคซีน  หรือรับวัคซีนเพียง 1 เข็ม  มีความประสงค์
ให้นักเรียนมาเรียนในโรงเรียน (Onsite) จะต้องส่งผลตรวจคัด
กรอง ATK (Antigen test kit ) เท่านั ้น  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ส่งผลตรวจทุกวันเสาร์ให้กับทางโรงเรียน (จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตราการในการเปิดเรียน)  นักเรียนมาเรียนได้
ตามปกติ 
 

ครู บุคลากร ทำแบบประเมิน Thai Save Thai(TST) ทุกวัน 
 

 

กรณีผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนเดินทางไป
ต่างประเทศ  เมื่อกลับมาให้แจ้งทางโรงเรียน และ พักเพื่อ
สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 

 

กรณีที ่ผู ้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน  มี
อาการป่วย เป็นไข้  ไอ เจ็บคอ รีบไปพบแพทย์ทันที  พร้อม
แจ้งผลให้ทางโรงเรียนได้รับทราบทุกครั้ง 
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สิ่งที่นักเรียนเตรียม 
ในการมาโรงเรียน 
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แนวทางการปฏิบัติ 
สำหรับนักเรียน 

ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 
ผู้ปกครองรับ-ส่งเด็กหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น  ขอความ
ร่วมมือ ไม่อนุญาตให้ผู ้ปกครอง และ บุคคลภายนอกเข้า
บริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
 

บ้านต้นไม้  จัดเตรียมที่เช็ดรองเท้า  เพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนเดิน
เข้าสูบ่ริเวณโรงเรียน 
 

จุดคัดกรองหน้าประต ู
วัดไข้ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน  ครูเวรประตูจะใช้เครื่องวัดไข้
อินฟาเรดวัดอุณหภูมิเด็กทุกคน  หากพบมีไข้สูงเกิน 37.5 
องศา  ติดต่อผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านทันที 
 

บ้านต้นไม ้ จัดเจลล้างมือ แอลกอฮอล์  ล้างก่อนเข้าห้องเรยีน
ทุกครั้ง 
 

ระหว่างวัน  ครูดูแลนักเรียนสวนใส่หน้ากากอนามัย   
หมั่นล้างมือให้ถูกวิธีตามขั้นตอน 
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