
นโยบายในการมาเร �ยน
On-Site

โรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์
จังหวดั ปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที� 22 พฤศจิกายน 2564 UPDATE วนัที� 9 พฤษภาคม 2565



สวสัดีท่านผู้ปกครองที�รักทุกท่าน
ทางโรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์ ขอแจ้งมาตรการต่างๆที�ใช้
ในการเป�ดเร �ยน On-Site หลังจากที�ได้รับการตรวจเอกสาร
จากทางต้นสังกัด ตรวจสถานที�จร �งจากตัวแทนศึกษาธิการ
ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสร �มการศึกษาเอกชน
(สช.) และจากโรงพยาบาลส่งเสร �มสุขภาพตําบล (รพสต.) 
ในวันที� 27 ตุลาคม 2564 และได้รับอนุมัติให้เป�ดเร �ยนหลังจาก
การประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในวันที� 
11 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเร �ยนจึงแจ้งให้ท่านผู้ปกครอง
ได้ทราบ โดยในป�การศึกษา 2565 มีการปรับเปลี�ยนมาตรการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี� 
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   ทางโรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์มี Sandbox: Safety Zone in MR School 
โดยในป�การศึกษา 2565 จะเน้นพัฒนาและส่งเสร �มการเร �ยนที�โรงเร �ยน (On-Site) เป�นสําคัญ
เนื�องจากเห็นถึงป�ญหาของการศึกษาในช่วงป�ที�ผ่านมา โดยมีการเร �ยนผ่านทาง Zoom (On-Line)
เป�นการรองรับในกรณีที�นักเร �ยนไม่สามารถมาเร �ยนที�โรงเร �ยนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี�   

   จัดการเร �ยนแบบ Small Bubble หมายถึง การอยู่ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มเล็ก ทํากิจกรรมทุก
อย่างด้วยกันตลอดทั�งวนั โดยเน้นการเวน้ระยะห่างจากกลุ่มย่อย (Bubble) อื�น 1-2 เมตร เช่น
กิจกรรมการสร้างประสบการณ์ (การเร �ยนรู้) การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดร่างกาย
การนอน เป�นต้น โดยทางโรงเร �ยนเตร �ยมการ ดังนี� 
- จัดพื�นที�เฉพาะการเร �ยนรู้กับเด็กที�เน้นการเวน้ระยะห่าง 1 คนต่อ 1 เมตร (1 ห้องไม่เกิน 30 คน)
- จัดตารางเวลาที�มีการสลับเวลา เพื�อลดความหนาแน่นในพื�นที�ส่วนกลาง
- แยกห้องนํ�าในแต่ละ Bubble โดยนักเร �ยนอนุบาลมีห้องนํ�าในห้องเร �ยน 
  และเด็กประถมจะแยกห้องนํ�าในแต่ละระดับ
- นักเร �ยนอยู่ Bubble เดียวกันตลอดเวลา โดยแบ่งเป�นระดับห้อง (EP และสามัญ)
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นักเร �ยนเตร �ยมอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเร �ยนตามที�โรงเร �ยนแจ้ง โดยไม่มีการใช้ของร่วมกัน เป�นอัน
ขาด
นักเร �ยนทํากิจกรรมใน Bubble ของตน Bubble เดียวตลอดเวลา
นักเร �ยนและคุณครูประจําว �ชา และคุณครูประจําชั�น เป�ด-ป�ดแอร์เพื�อระบายอากาศทุก 2 ช.ม.  
 และทําความสะอาดโต๊ะเร �ยนและของใช้ส่วนตัวของตนเองหลังคาบเร �ยนทุกว �ชา
คุณครูประจําว �ชาจะทําความสะอาดพื�นที� หร �ออุปกรณ์ที�มีการใช้ร่วมกัน เช่น ประตู โต๊ะครู ฯลฯ
นักเร �ยนรับประทานอาหารกลางวนัในห้องเร �ยน หากต้องรับประทานอาหาร                            
ในพื�นที�ส่วนกลางจะมีการทําความสะอาดก่อนและหลังใช้งานเสมอ
นักเร �ยนนําช้อนส้อมมาเพื�อใช้รับประทานอาหารของตน
นักเร �ยนอนุบาล นอนในที�นอนส่วนตัวของตนเอง โดยเวน้ระยะห่าง 
ของเล่นส่วนกลางของนักเร �ยนอนุบาลจะมีการทําความสะอาดทุกเย็นด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อ
นักเร �ยนอนุบาล อาบนํ�า หร �อเช็ดตัวก่อนกลับบ้าน

แนวทางการจัดการในห้องเร �ยน
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

PAGE 3/23



ให้นักเร �ยนเวน้ระยะห่าง และอยู่ใน Bubble กลุ่มเพื�อนของตนเสมอ
ทําความสะอาดพื�นที�ที�มีการใช้ส่วนรวมทั�งก่อนและหลัง เช่น โรงอาหาร และสนามเด็กเล่น
การเร �ยนวา่ยนํ�า กรมอนามัยแนะนําการผลมคลอร �นในปร �มาณที�เหมาะสม และเพียงพอ           
 คุณครูสอนการใช้สระวา่ยนํ�าอย่างถูกต้อง
การเร �ยนดนตร � และคอมพิวเตอร์ จะมีการทําความสะอาดอุปกรณ์การเร �ยนทุกครั�ง

แนวทางในการจัดการนอกห้องเร �ยน
1.
2.
3.

4.
     หลังการใช้งาน
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โดยทางโรงเร �ยนทํามาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด
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ภาพการจัดสถานที�ในห้องเร �ยนและนอกห้องเร �ยน

ภาพการเป�ดเร �ยน On-Site วันจันทร์ที� 15 พฤศจิกายน 2564PAGE 6/23



ภาพการตรวจสถานที�โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คุณหมอ ประธานปสกช. และตัวแทนสช.

ภาพการเป�ดเร �ยน On-Site วันจันทร์ที� 15 พฤศจิกายน 2564PAGE 7/23



ภาพการตรวจสถานที�โดยคณะสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

ภาพการเป�ดเร �ยน On-Site วันอังคารที� 16 พฤศจิกายน 2564PAGE 8/23



ภาพการเป�ดเร �ยน On-Site วันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564
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มาตรการ Sandbox :
Safety Zone in 

MR School
Bubble & Seal
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ส่งคุณครูประจําชั�นก่อนมาเร �ยน
On-Site นะคะ
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   ภายหลังจากการประเมินและประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (30 เม.ย. 2565)
และรับนโนบายการเตร �ยมเป�ดเร �ยนในการประชุมวนัที� 6 พ.ค. 2565ทางโรงเร �ยนพระแม่มาร �
อุปถัมภ์ มีมาตรการตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี�
การตรวจ ATK
   1. บุคลากรทุกคนที�ทํางานในโรงเร �ยน ผู้บร �หาร ครู คนงาน คนขับรถ ตรวจ ATK 
ทุก 2 สัปดาห์ 
   2. นักเร �ยนที�มาเร �ยน On-Site ตรวจ ATK และส่งให้ครูประจําชั�นทุก 1 สัปดาห์
(ส่งคุณครูประจําชั�นก่อนมาโรงเร �ยน พร้อมการประเมินความเสี�ยงผ่าน Thai Save Thai)
**มาตรการนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม
   
   โดยมติคณะที�ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีมีระเบียบในการตรวจ ATK
นักเร �ยนและบุคลากร  ให้เป�นไปตามสถานการณ์และความเสี�ยง โดยตรวจหาเชื�อเมื�อมีอาการ
เสี�ยง แต่เนื�องจากนักเร �ยนบางส่วนยังมิได้รับวคัซีน ทางโรงเร �ยนจึงยังขอให้นักเร �ยนมีการตรวจ
ATK ในทุกสัปดาห์
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การสํารวจอาการเบื�องต้นของนักเร �ยน
   ทางโรงเร �ยนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้นักเร �ยนที�มีอาการ ไอ จาม มี
นํ�ามูก ไม่สามารถรับรสได้ มีไข้ หร �ออาการเสี�ยงต่างๆ มาที�โรงเร �ยน เพื�อเป�นการป�องกัน
การแพร่ระบาดในเบื�องต้น หากมีอาการใดๆ กรุณาแจ้งกับคุณครูประจําชั�นทันท ี
**ขอความกรุณาบอกข้อมูลจร �งเพื�อส่วนรวม

นักเร �ยนที�มีอาการป�วย
   ในช่วงเวลานี�นักเร �ยนที�มีอาการป�วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํ�ามูก อ่อนเพลีย ปวดท้อง คลื�นไส้
อาเจียน ฯลฯ จะถูกแยกตัวและส่งตัวไปที� School Isolation (คือ จุดแยกนักเร �ยนที�มีอาการ
และทําตามแผนเผชิญเหตุที�โรงเร �ยนจัดเตร �ยมไว้) 
ในเบื�องต้นคือการแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน
และภายในห้องเร �ยนจะมีการทําความสะอาดทันที

ไม่สบาย
ต้องอยู่บ้านนะคะ
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School Isolation
   นักเร �ยนที�มีอาการไอ จาม มีนํ�ามูก ไม่สามารถรับรสได้ มีไข้ หร �ออาการเสี�ยงต่างๆ จะถูกแยก
ออกจากห้องเร �ยนทันที โดยทางโรงเร �ยนจะปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที�ทางโรงเร �ยนได้จัดทํา
แยกนักเร �ยนไปที� School Isolation (ตรง Clubhouse) เพื�อแจ้งทางรพสต. ให้ตรวจ ATK
เบื�องต้นให้กับนักเร �ยน และแจ้งทางผู้ปกครอง
   ดังนั�น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที�สังเกตอาการเบื�องต้นของนักเร �ยนว่ามีอาการสุ่มเสี�ยง
หร �ออาการเบื�องต้นของโรคอื�นที�ใกล้เคียงกัน ไม่อนุญาตให้นักเร �ยนมาเร �ยน On-Site 
อย่างเด็ดขาด
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นักเร �ยนที�เข้า School Isolation
   นักเร �ยนที�มีอาการไม่สบาย ถูกส่งเข้า School Isolation มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี�
1 ตรวจ ATK โดยผู้ปกครองและส่งผลให้ครูประจําชั�นภายในวันนั�น
2 พักรักษาตัวจนกวา่อาการจะหายดี
3 ส่งใบประเมิน Thai Save Thai และ ผลตรวจ ATK ก่อนมาเร �ยนใหม่อีกครั�งหนึ�ง 

*****ทางโรงเร �ยนได้รับคําแนะนําจากทางสาธารณสุขฯมาว่า 
                      หากนักเร �ยนมีอาการเป�นภูมิแพ ้และโดนเข้า School Isolation                       
                      ให้นักเร �ยนตรวจ ATK ในวันนั�น และตรวจอีก 5 วัน หากผลเป�นลบ  
                      นักเร �ยนสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป�นภูมิแพ ้
                      และสามารถมาเร �ยนที�โรงเร �ยนได้ค่ะ 

PAGE 16/23



นักเร �ยนที�สนใจมาเร �ยน On-Site
1 แจ้งครูประจําชั�น
2 ส่งใบรับวคัซีนกับคุณครูประจําชั�น
3 ส่งใบประเมิน Thai Save Thai และ ผลตรวจ ATK ก่อนมาเร �ยน 
   (และทุกสัปดาห์ก่อนการมาเร �ยน) 

**เนื�องจากในป�การศึกษา 2565 นี�ทางโรงเร �ยนสามารถเป�ด On-Site 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทางโรงเร �ยนจึงเตร �ยมพื�นที�พร้อมสําหรับนักเร �ยนทุกคน

นักเรียนอนุบาล นักเรียนประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษา
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รถตู้โรงเร �ยน
   1. คนขับรถ และคนนั�งรถฉีดวัคซีนครบ 100% 
   2. ก่อนขึ�นรถ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวดัไข้นักเร �ยน 
   3. ระบุที�นั�งของนักเร �ยนแต่ละคน 
   4. คนนั�งรถ ดูแลนักเร �ยนให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา งดการเล่นข้ามที�นั�ง หร �อพูดคุยเสียงดัง
   5. ทําความสะอาดด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อโรค ทั�งก่อนและหลังใช้บร �การ
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แนวปฏิบัติหากมีผู้ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในโรงเร �ยน
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แนวปฏิบัติหากมีผู้ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเร �ยน
1 ทางโรงเร �ยนแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื�นที�ภายใน 3 ชั�วโมง นับตั�งแต่พบผู้ป�วย 
เพื�อให้ดําเนินการสอบสวนป�องกัน ควบคุมโรค และขอคําแนะนําที�เหมาะสม

2 ในกรณีที�นักเร �ยนมีอาการ นําเข้า School Isolation ตรวจ ATK ทันที และทําการรักษา
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข หร �อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตามพื�นที�อาศัยของนักเร �ยน
โดยทางโรงเร �ยนจะเป�นผู้ช่วยติดต่อประสานงานให้ 

3 ในกรณีที�นักเร �ยนไม่มีอาการ และได้รับวคัซีนครบแล้ว ไม่แนะนําให้กักกันหร �อกักตัว 
(ตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี) ให้นักเร �ยนสามารถมาเร �ยน
ตามปกติ และตรวจ ATK ซํ�าอีกครั�งในวันที� 5 หร �อหากมีอาการให้รักษาตามอาการ 
โดยตรวจครั�งสุดท้ายคือวนัที� 10 หลังมีการสัมผัสผู้ติดเชื�อ หร �อทราบว่าติดเชื�อ
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แนวปฏิบัติหากมีผู้ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเร �ยน (ต่อ)
4 หากพบผู้ติดเชื�อยืนยันอย่างน้อย 1 ราย
   4.1 แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื�นที�ภายใน 3 ชั�วโมง นับตั�งแต่พบผู้ป�วย 
สํารวจคัดกรองนักเร �ยน และบุคลากรทุกคน และดําเนินการขั�นตอนที�กําหนด
   4.2 ป�ดห้องเร �ยนเพื�อทําความสะอาด (โดยที�นักเร �ยนยังสามารถมาเร �ยนได้ตามปกติ) 
   4.3 ผู้สัมผัสกุล่ม High risk ให้ดําเนินการตรวจ ATK ทันที (ทําตามข้อ 3.)
   4.4 ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้สํารวจอาการตนเอง และรายงาน
อาการ (Self Report) ทุกวนักับครูประจําชั�น
   4.5 ปฏิบัติตาม Universal Prevention อย่างเคร่งครัด
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แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปกครองหากบุตรหลานติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 หากตรวจแล้วพบผู้ติดเชื�อยืนยัน สามารถแจ้งคุณครูประจําชั�นได้ทันที
(ขอความกรุณาไม่ปกป�ดข้อมูล และบอกข้อมูลตามความเป�นจร �ง เพื�อประโยชน์ของส่วนรวม)

2 ทางเลือกในการดูแลรักษา 3 แนวทาง (อ้างอิงจากกรมควบคุมโรคติดต่อ ณ วันที� 17 พ.ย. 64)
   2.1 Home Isolation (การแยกกักตัวที�บ้าน) โดยที�บ้านจะต้องไม่มีกลุ่มเสี�ยง 608 
(คือ กลุ่มผู้สูงอายุที�มีอายุตั�งแต่ 60 ป�ขึ�นไป, กลุ่มหญิงตั�งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ�นไป 
และกลุ่มผู้ป�วยที�มีโรคประจําตัว 8 โรค
   2.2 พาบุตรหลานรักษาในโรงพยาบาลประจําที�รักษาอยู่ หร �อโรงพยาบาลที�มีประกันของตนเอง
   2.3 ติดต่อกับสถานพยาบาลในเขตพื�นที�ตนเอง โดยทางโรงเร �ยนจะช่วยประสานงานให้
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แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปกครองหากบุตรหลานของตนอยู่ใน Bubble (กลุ่ม) ที�มีการ
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 คุณครูประจําชั�นแจ้งผู้ปกครองกลุ่ม Bubble ที�มีนักเร �ยนติดเชื�อ
2 นักเร �ยนสามารถมาเร �ยนได้ตามปกติ 
หากนักเร �ยนมีอาการ  ให้ตรวจ ATK ในวันที� 1 วนัที� 5 และวนัที� 10 
รักษาตามอาการ (โดยย้อนกลับไปดูมาตรการในกรณีที�มีผู้ติดเชื�อ)
หากนักเร �ยนไม่มีอาการ  จัดการเร �ยนการสอนแบบปกติ โดยคุณครูประจําชั�น และคุณครูที�สอน
ประจําแต่ละว �ชาเป�นผู้สังเกตอาการเบื�องต้นของนักเร �ยน
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ขอขอบคุณ
ท่านผู้ปกครอง

ที�ให้ความร่วมมือ
ด้วยดีตลอดมา


