
เตร �ยมความพร้อม

โรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์

โ ร ง เ ร �ย นพร ะ แ ม่ ม า ร �อุ ป ถั ม ภ์
www.mr.ac.th | 02-978-4100-2



ยินดีตอนรับสู

โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ

Welcome to school

   สวสัดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน 
   โรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์ขอนําเสนอรายละเอียด 
และนโยบายในการเป�ดทําการเร �ยนการสอนในช่วงการเตร �ยม
ความพร้อม (Summer Course) นี�นะคะ
   ขอบคุณท่านผู้ปกครองที�ไวใ้จให้บุตรหลานมาเร �ยนที�โรงเร �ยน
ของเราค่ะ ทางคุณครูและโรงเร �ยนจะดูแลบุตรหลานของท่าน
อย่างดีค่ะ

PAGE 1



มาตรการ Sandbox :
Safety Zone in 

MR School
Bubble & Seal

PAGE 2



นโยบายของโรงเรียนในชวง Summer

   ทางโรงเร �ยนพระแม่มาร �อุปถัมภ์ได้รับอนุมัติให้เป�ดเร �ยนหลังจากการ
ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในวนัที� 11 พฤศจิกายน 2564
โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการที�ทางกรมควบคุมโรคติดต่อได้กําหนด 
   โดยทางโรงเร �ยนจะเคร่งครัดในมาตรการต่าง ๆ นี� และนักเร �ยนที�มา
เร �ยน On-Site (เร �ยนที�โรงเร �ยน) จะค่อยๆซึมซับมาตรการต่าง ๆ เหล่านี� 
พวกเราจะใช้ชีว �ตกันแบบ New Normal อย่างแท้จร �ง
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นโยบายของโรงเรียนในชวง Summer

   ในช่วง SUMMER นี� ทางโรงเร �ยนจะจัดให้นักเร �ยนอยู่แบบ Small bubble
คือ การอยู่ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มเล็ก ทํากิจกรรมทุกอย่างด้วยกันตลอดทั�งวนั
โดยเน้นการเวน้ระยะห่างจากกลุ่มย่อย (Bubble) อื�น 1-2 เมตร เช่น กิจกรรม
การสร้างประสบการณ์ (การเร �ยนรู้) การรับประทานอาหาร การทําความสะอาด
ร่างกาย การนอน เป�นต้น โดยทางโรงเร �ยนเตร �ยมการ ดังนี�
- จัดพื�นที�เฉพาะการเร �ยนรู้กับเด็กที�เน้นการเว้นระยะห่าง (1 ห้องไม่เกิน 15 คน)
- จัดตารางเวลาที�มีการสลับเวลามารับ - ส่งนักเร �ยนเพื�อลดจํานวนเด็กในพื�นที�
(หากมีนักเร �ยนมาเร �ยนมาก)
- แยกห้องนํ�าในแต่ละ Bubble โดยนักเร �ยนอนุบาลมีห้องนํ�าในห้องเร �ยน 
  และเด็กประถมจะแยกห้องนํ�าในแต่ละระดับ
- นักเร �ยนอยู่ Bubble เดียวกันตลอดเวลา โดยแบ่งเป�นระดับห้อง
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นโยบายของโรงเรียนในชวง Summer

นักเร �ยนเตร �ยมอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเร �ยนตามที�โรงเร �ยนแจ้ง โดยไม่มีการ
ใช้ของร่วมกัน เป�นอันขาด
นักเร �ยนทํากิจกรรมใน Bubble ของตน Bubble เดียวตลอดเวลา
นักเร �ยนและคุณครูประจําว �ชา และคุณครูประจําชั�น เป�ด-ป�ดแอร์เพื�อ
ระบายอากาศเป�นเวลา และทําความสะอาดโต๊ะเร �ยนของตนเองหลังคาบ
เร �ยนทุกว �ชา
นักเร �ยนรับประทานอาหารกลางวนัในห้องเร �ยน หากต้องรับประทานอาหาร
ในพื�นที�ส่วนกลางจะมีการทําความสะอาดก่อนและหลังใช้งานเสมอ
นักเร �ยนนําช้อนส้อมมาเพื�อใช้รับประทานอาหารของตน
นักเร �ยนอนุบาล อาบนํ�า หร �อเช็ดตัวก่อนกลับบ้าน

แนวทางการจัดการในห้องเร �ยน
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นโยบายของโรงเรียนในชวง Summer

ให้นักเร �ยนเวน้ระยะห่าง และอยู่ใน Bubble กลุ่มเพื�อนของตนเสมอ
ทําความสะอาดพื�นที�ที�มีการใช้ส่วนรวมทั�งก่อนและหลัง
จัดกิจกรรมกลุ่มละ 15 คน ต่อ 1 Bubble

แนวทางในการจัดการนอกห้องเร �ยน
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   คุณครู บุคลากร คนรถ และนักเร �ยนทุกคนในโรงเร �ยนจะต้องตรวจ ATK และประเมิน TST
ก่อนมาโรงเร �ยน โดยจะต้องทําการส่งวันก่อนหน้าที�จะมาโรงเร �ยนในทุกสัปดาห์
 

การตรวจ ATK และประเมิน Thai save thai

ถือผลตรวจ ATK
ระบุ ชื�อ

นามสกุล ระดับชั�น
และวนัที�ตรวจ 

 

ผลการประเมิน 
Thai Save Thai

ทุก 1 สัปดาห์

ส่งคุณครูประจําชั�นก่อนมาเร �ยน
On-Site นะคะ

กรุณาส่งคุณครูประจําชั�นภายในวันอาทิตย์
ก่อนมาเร �ยน On-Site นะคะ
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ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม
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การสํารวจอาการเบ้ืองตนของนักเรียน

   ทางโรงเร �ยนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้นักเร �ยนที�มีอาการ ไอ จาม 
มีนํ�ามูก ไม่สามารถรับรสได้ มีไข้ หร �ออาการเสี�ยงต่างๆ รวมไปถึงการที�บุคคลในบ้านมีอาการป�วย 
มาที�โรงเร �ยน เพื�อเป�นการป�องกันในเบื�องต้น หากไปในที�เสี�ยง หร �อมีอาการใดๆ กรุณาแจ้ง
กับคุณครูประจําชั�นทันที ขอความกรุณาบอกข้อมูลจร �งเพื�อส่วนรวม

สําหรับนักเรียนท่ีมีอาการปวย

   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 �ยมไว)้ 
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นักเรียนท่ีเขา School isolation

   นักเร �ยนที�มีอาการไม่สบาย ถูกส่งเข้า School Isolation มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี�
1 ตรวจ ATK โดยผู้ปกครองและส่งผลให้ครูประจําชั�นภายในวนันั�น
2 พักรักษาตัวจนกวา่อาการจะหายดี
3 ส่งใบประเมิน Thai Save Thai และ ผลตรวจ ATK ก่อนมาเร �ยนใหม่อีกครั�งหนึ�ง 

*****ทางโรงเร �ยนได้รับคําแนะนําจากทางสาธารณสุขฯมาวา่ 
      หากนักเร �ยนมีอาการเป�นภูมิแพ้ และโดนเข้า School Isolation 
      ให้นักเร �ยนตรวจ ATK ในวนันั�น และตรวจอีก 7 วนั หากผลเป�นลบ 
           นักเร �ยนสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยันวา่เป�นภูมิแพ้ 
           และสามารถมาเร �ยนที�โรงเร �ยนได้ค่ะ 
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แนวปฏิบัติ

หากมีผูติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

(COVID-19)

ในโรงเรียน

ผูปกครองติดเช้ือ

นักเรียนติดเช้ือ

เพ่ือนรวมหองติดเช้ือ
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ผูปกครองติดเช้ือ

แนวปฏิบัติหากมีผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในโรงเรียน

ในกรณีผู้ปกครองเป�นผู้ป�วยยืนยันติดเชื�อ COVID-19 
   บุตรหลาน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง เพื�อนร่วมห้องเร �ยน Bubble เดียวกัน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า
ดังนั�น ทางโรงเร �ยนจะทําการส่งผู้ที�มีความเสี�ยงสูง เพื�อทําความสะอาดพื�นที�ๆมีการใช้ร่วมกัน 
  ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง จะต้องทําการตรวจ ATK ภายในวันนั�น และกักตัวเป�นเวลา 7 วนั
  ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า รอแจ้งผลจากทางโรงเร �ยนเกี�ยวกับ ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง 
หากผู้มีความเสี�ยงสูงไม่พบเชื�อ สามารถกลับมาเร �ยนได้ตามปกติ แต่หากผู้มีความเสี�ยงสูงเป�นผู้ป�วยยืนยัน
ติดเชื�อ จะต้องกักตัว 3 วนั และตรวจ ATK ก่อนกลับมาโรงเร �ยนอีกครั�งหนึ�ง
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นักเรียนติดเช้ือ

แนวปฏิบัติหากมีผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในโรงเรียน

ในกรณีนักเร �ยนเป�นผู้ป�วยยืนยันติดเชื�อ COVID-19
   ขอให้แจ้งทางคุณครูประจําชั�นทันทีที�ทราบผล
เพื�อนร่วมห้องเร �ยน Bubble เดียวกัน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง
เพื�อนร่วมขั�นเร �ยน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า
  ดังนั�น ทางโรงเร �ยนจะทําการส่งผู้ที�มีความเสี�ยงสูงกลับ เพื�อทําความสะอาดพื�นที�ๆมีการใช้ร่วมกัน เป�น
เวลา 3 วนั
  ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื�อในห้องหยุดดูอาการ 3 วนั 
  ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า ทําการสํารวจอาการตนเอง หากมีอาการให้แจ้งครูประจําชั�นเพื�อดําเนินการต่อไป
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เพ่ือนรวมหองติดเช้ือ

แนวปฏิบัติหากมีผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในโรงเรียน

ในกรณีเพื�อนร่วมห้องนักเร �ยนเป�นผู้ป�วยยืนยันติดเชื�อ COVID-19
   ทางโรงเร �ยนจะทําการแจ้งผู้ปกครองในห้อง แต่จะไม่มีการบอกชื�อ นามสกุล ของผู้ที�ติดเชื�อเป�นอันขาด
เพื�อนร่วมห้องเร �ยน Bubble เดียวกัน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง
เพื�อนร่วมขั�นเร �ยน คือ ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า (หากได้ร่วม Bubble เดียวกันจะเป�นผู้ที�มีความเสี�ยงสูง)
   ดังนั�น ทางโรงเร �ยนจะทําการส่งผู้ที�มีความเสี�ยงสูงกลับเพื�อทําความสะอาดพื�นที�ๆมีการใช้ร่วมกัน 
เป�นเวลา 3 วนั 
  ผู้ที�มีความเสี�ยงสูง อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื�อในห้องหยุดดูอาการ 3 วนั 
  ผู้ที�มีความเสี�ยงตํ�า ทําการสํารวจอาการตนเอง หากมีอาการให้แจ้งครูประจําชั�นเพื�อดําเนินการต่อไป
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รถตูโรงเรียน

นโยบายในช่วงการแพร่ระบาดฯ
และแนวปฏิบัติ

   1. คนขับรถ และคนนั�งรถฉีดวคัซีนครบ 100% 
   2. คนขับรถ และคนนั�งรถตรวจ ATK ทุกต้นสัปดาห์
   3. ก่อนขึ�นรถ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวดัไข้นักเร �ยน 
   4. ระบุที�นั�งของนักเร �ยนแต่ละคน 1 คนต่อ 1 ที�นั�ง
   5. คนนั�งรถ ดูแลนักเร �ยนให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา งดการเล่นข้ามที�นั�ง หร �อพูดคุยเสียงดัง
   6. ทําความสะอาดด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อโรค ทั�งก่อนและหลังใช้บร �การ
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ขอบคุณทานผูปกครองท่ีใหความ

รวมมือดวยดีตลอดมา


