
 

 

 

 

 

    ที่ สสอ. 083 / 2564                                                                โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

                                      15 พฤศจิกายน 2564 
     

     เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบบัที่ 15 

เรียน  ผูป้กครอง 

เน่ืองดว้ย โรงเรียนไดผ่้านการประเมินมาตรฐานการควบคุมโรค Covid - 19  จากกรมอนามยั และไดรั้บอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สามารถเปิดเรียน Onsite ได้ ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพนัธ์

ข่าวสาร  ดงัต่อไปน้ี  

1. กําหนดการต่างๆ ในช่วง เดือน พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

17 พ.ย.2564 ประชุมผู้ปกครอง ผ่าน Google Meet   

เ ร่ืองการเตรียมตัวก่อนเปิด เ รียน โดย

ผู้ปกครองจะได้รับการ Invite จากฝ่าย IT 

ทางห้อง IM และจากครูประจาํชั้นทางไลน์

ห้อง ในวนัที่16 พ.ย.2564   
 

 

อนุบาล กาํหนดเวลาตามระดบัชั้นดงัน้ี  

เวลา ระดบัชั้น 

09.00 - 10.00 น. NC - KG.1 

11.00 - 12.00 น. KG.2 

13.00 - 14.00 น. KG.3 
 

หมายเหตุ: ผู้ปกครองท่ีไม่สะดวกเข้าประชุม สามารถ

ศึกษามาตรการต่างๆไดจ้ากส่ือประชาสัมพนัธ์โรงเรียน   

19 พ.ย.2564 Download ตารางเรียน Hybrid (Onsite + 

Online) และตรวจสอบรายช่ือกลุ่มนกัเรียน 

อนุบาล/

มธัยม 

ประกาศทางห้อง IM เวลา 13.00 น. 

22 พ.ย.2564 เปิดเรียน Onsite แบบ Hybrid  

(ผสมผสาน Onsite + Online)   

ระดับช้ัน KG.1 - 3 และ Y. 10 - 12  

 

* กรณีพ่ีน้อง วันเรียนไม่ตรงกัน ฝ่ายวิชาการ

จะจัดกลุ่มให้วันเรียนตรงกันโดยยึดพ่ีคนโต

เป็นหลัก 

อนุบาล  แผนกอนุบาล : เรียน Onsite  ดงัน้ี 

• กลุ่มเลขที่คู่  ทุกวนัจนัทร์ - องัคาร 

• กลุ่มเลขที่คี่  ทุกวนัพฤหัสบดี - ศุกร์ 

• ทุกวนัพุธ เรียน Online ทั้งหมด 

มธัยม Y. 10-12 : เรียน Onsite สลบัสัปดาห์ ดงัน้ี 

• แผนการเรียนGAC   

 เร่ิมตน้สัปดาห์แรก วนัที่ 22 - 26 พ.ย.2564  

• แผนการเรียน Extra Class และ 

Bilingual 

 เร่ิมตน้สัปดาห์แรก วนัที ่29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564 

 



 

 
 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

22 พ.ย.2564 นักเรียนระดับช้ัน Y.7 - 9  รับวัคซีน Pfizer 

เข็มที่ 2    

 

มธัยม ตอ้งนาํเอกสารสาํคญัไปดว้ย  ไดแ้ก่ 

1. ใบยินยอมที่มีลายเซ็นผูป้กครอง 

2. บตัรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 

3. เอกสารใบรับวคัซีนเข็มที่ 1  

หมายเหตุ : ควรไปถึงก่อนเวลา 20 - 30 นาที 

และแต่งชุดนกัเรียน/ชุดพละให้เรียบร้อย 

23 พ.ย.2564 เปิดเรียน Onsite แบบ Hybrid  

(ผสมผสาน Onsite + Online)   

ระดับช้ัน Y. 7 - 9  

* กรณีพ่ีน้อง วันเรียนไม่ตรงกัน ฝ่ายวิชาการ

จะจัดกลุ่มให้วันเรียนตรงกันโดยยึดพ่ีคนโต

เป็นหลัก 

มธัยม เรียน Onsite สลบัสัปดาห์ ดงัน้ี 

• กลุ่มเลขที่คู่                                           

เร่ิมตน้สัปดาห์แรก วนัที่ 23 - 26 พ.ย.2564  

• กลุ่มเลขที่คี่   

 เร่ิมตน้สัปดาห์แรกวนัที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564 
      

26 พ.ย.2564 Download ตารางเรียน Hybrid (Onsite + 

Online)   และตรวจสอบรายช่ือกลุ่มนักเรียน 

ประถม ประกาศทางห้อง IM เวลา 13.00 น. 

29 พ.ย.2564 เปิดเรียน Onsite แบบ Hybrid  

(ผสมผสาน Onsite + Online) 

ระดับช้ัน Y. 1 – 6 

* กรณีพ่ีน้อง วันเรียนไม่ตรงกัน ฝ่ายวิชาการ

จะจัดกลุ่มให้วันเรียนตรงกันโดยยึดพ่ีคนโต

เป็นหลัก 

ประถม เรียน Onsite สลบัสัปดาห์  ดงัน้ี 

• กลุ่มเลขที่คู่  

เร่ิมตน้สัปดาห์แรก วนัที่  29 พ.ย. - 3 

ธ.ค.2564 

• กลุ่มเลขที่คี่  

เร่ิมตน้สัปดาห์แรก วนัที่  7 - 9 ธ.ค.2564 

6 ธ.ค.2564 หยุดเรียน เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราช

สมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 

ทุกแผนก  

10 ธ.ค.2564 หยุดเรียน เน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ ทุกแผนก  

27 ธ.ค.2564  

- 3 ม.ค.2565 

หยุดเรียน เน่ืองในเทศกาล Christmas และ 

ปีใหม่ 

ทุกแผนก  

4 ม.ค.2565 เปิดเรียน Onsite แบบ Hybrid  ทุกแผนก หากมีคาํส่ังเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะ

ประชาสัมพนัธ์ถึงผูป้กครองต่อไป 

 
 

 

 



 

 
 

2. มาตรการการควบคุมโรค  Covid-19 ในการมาเรียน Onsite  

2.1 ครู และบคุลากรทุกคนจะไดรั้บวคัซีนครบจาํนวน 2 เข็มก่อนการเปิดเรียน Onsite 

2.2 ครู-บุคลากร และนกัเรียน ตรวจ ATK ก่อนการเปิดเรียน Onsite ภายใน 2 วนั ตามวิธีการ ดงัน้ี 

2.2.1  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน (รวมถึงพนักงานขบัรถ และพ่ีเลี้ยงติดรถ) ตรวจและส่งผลตรวจ 

ATK วนัที่ 18 - 20 พ.ย. 2564 หลงัจากนั้นตรวจ ทุกๆ 7 วนั หรือตามคาํส่ังที่ ศบค. และกรมอนามยั

กาํหนด 

2.2.2  ตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด ก่อนการเปิดเรียน Onsite      

วนัแรก นกัเรียนทุกคนตอ้งไดรั้บการยืนยนัว่าปลอดโรคจากผลตรวจ ATK ล่วงหนา้ 2 วนั จึงกาํหนด

วนัส่งผลตรวจตามระดบัชั้น และวนัเร่ิมเรียน Onsite วนัแรก ดงัน้ี 

ระดับช้ัน กลุ่ม วันส่งผลตรวจ คร้ังที่ 1 วันส่งผลตรวจ คร้ังถัดไป 

KG.1 – 3 เลขที่คู่ 20 พ.ย.2564 หลงัจากคร้ังแรก 7 วนั   

เน่ืองจากมาเรียน 2 วนั ทุกสัปดาห์  เลขที่คี่ 23 พ.ย.2564 

Y.1 – 6 เลขที่คู่ 27 พ.ย.2564 
หลงัจากคร้ังแรก 14 วนั 

เน่ืองจากมาเรียน Onsite สลบัสัปดาห์ 

 

 

เลขที่คี่ 5 ธ.ค.2564 

Y.7 – 9 เลขที่คู่ 21 พ.ย.2564 

เลขที่คี่ 27 พ.ย.2564 

Y.10 – 12 แผนการเรียน GAC 20 พ.ย.2564 

แผนการเรียน  

Extra Class/ Bilingual 

27 พ.ย.2564 

หมายเหตุ :   1.) หากวนัที่กาํหนดไม่สามารถส่งผลตรวจได ้อนุโลมให้ส่งผลตรวจก่อนหรือหลงัวนัท่ีกาํหนด ไม่เกิน 1 วนั 

2.) กาํหนดวนัส่งผลตรวจ คร้ังถดัไป เป็นไปตามการนดัหมายของครูประจาํชั้น 

3.) วิธีการตรวจ ATK ดว้ยตนเอง ศึกษาได้จาก QR Code นี ้                                        

   

2.2.3   วิธีการส่งผลการตรวจ ATK 

• ใชชุ้ดตรวจ ATK ที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก อย.  ศึกษาได้จาก QR Code นี ้ 

• ถ่ายคลิปวีดิโอ การตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจ ของนกัเรียน 

• ส่งคลิปวีดีโอ (ไม่เกิน 2 นาที) และภาพผลตรวจให้ครูประจาํชั้นทางไลน์กลุ่มห้อง  

• หากไม่ส่งผลตรวจตามวนัที่กาํหนด นกัเรียนจะยงัไม่สามารถมาเรียน Onsite ได ้   

 



 

 
 

2.3 ปฏิบติัตาม 6 มาตรการหลกั ไดแ้ก่ เวน้ระยะห่าง, สวมหนา้กาก, ลา้งมือ, คดักรองวดัไข,้ ลดแออดั, หมัน่ทาํ

ความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆ และ 6 มาตรการเสริม ได้แก่ ดูแลตนเอง, ใช้ช้อนกลาง, กินอาหารปรุงสุก, 

ลงทะเบียนไทยชนะ, สํารวจตรวจสอบการเข้าพ้ืนท่ีเส่ียง, กักกันตนเองหากไปพ้ืนท่ีเส่ียงอย่างเคร่งครัด   

โดยมีขอ้ควรทราบเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

2.3.1  หากมีอุณหภูมิร่างกาย เกินกว่า 37.5 องศา และหรือ มีอาการ ไอ, มีนํ้ามูก อยา่งใดอยา่งหน่ึง ขอความ  

ร่วมมือในการพกัรักษาตวัอยู่ที่บา้น กรณีมาเขา้ชั้นเรียนแลว้มีอาการดงักล่าวในระหว่างวนั ทางงาน

พยาบาลจะพามาแยกพกัที่ School isolation ระหว่างรอครอบครัวมารับกลบับา้น  

2.3.2  กรณีครู  บุคลากร  นกัเรียน  มีผลตรวจ ATK  เป็นบวก หรือ  พบว่ามีการติดเช้ือ Covid - 19 

ทางโรงเรียนไดท้าํความร่วมมือกบัโรงพยาบาลบางปะกอก 1ในการรองรับการดูแลรักษา 

เบื้องตน้  โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  (รายละเอียดสัญญาความร่วมมือ กรุณาสแกน QR Code นี ้)     

2.4 ขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล หากตนเองได้รับเช้ือ หรือทราบว่าบุคคลใกล้ชิดไดรั้บเช้ือ หรือมี      

ความเส่ียงสูง เพ่ือการแกปั้ญหา และป้องกนัร่วมกนั 

3. การเตรียมตัวมาโรงเรียน  

3.1  การเดินทาง   

 ผูป้กครองสามารถศึกษาเส้นทางการเดินรถ, จุดรับ-ส่งนกัเรียน และจุดคดักรองไดจ้าก QR Code นี ้

 ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด และความคล่องตวัในการจราจร  ขอให้ทุกท่านใชห้ลกั Stop - Drop - Go  

 หรือ ใชบ้ริการรถโรงเรียน ซ่ึงมีมาตรการการดูแลนกัเรียนตามรายละเอียดในขอ้ 5 

3.2 การแต่งกาย 

3.2.1  ในวนัเรียน Onsite กาํหนดให้นกัเรียนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน หรือชุดพละตามตารางสอน 

3.2.2  เคร่ืองแบบนักเรียน มีจาํหน่ายท่ีห้องเคร่ืองเขียนทุกวนัจันทร์ - ศุกร์ โดยวนัที่ 15 - 19 พ.ย.2564              

เปิดทาํการเวลา 08.00 - 16.00 น. และวนัที่ 22 พ.ย.2564 เป็นตน้ไป เปิดทาํการเวลา 06.40 - 16.00 น.  

3.2.3  หากเคร่ืองแบบที่จาํหน่ายไม่มีขนาดที่นักเรียนสามารถใส่ได ้อนุโลมให้แต่งกายดว้ย ชุดสุภาพถึง        

วนัที่ 9 ธ.ค. 2564      

3.3 การจดักระเป๋ามาโรงเรียน 

3.3.1  จดัสมุดหนงัสือตามตารางเรียน Onsite ในแต่ละวนั  

3.3.2  งดเวน้การขอยืมหนังสือ / อุปกรณ์การเรียนจากเพ่ือน ดงันั้น นักเรียนทุกคนตอ้งเตรียมความพร้อม  

ของใชส่้วนตวัเป็นของตนเอง  

3.3.3  สาํหรับนกัเรียนอนุบาล คุณครูจะส่งรายละเอียดของใชส่้วนตวัตามระดบัชั้น เช่น แปรงสีฟัน แกว้นํ้า 

ยาสีฟัน ชุดลาํลอง รองเทา้แตะ ฯลฯ ก่อนเปิดเรียน 

 
 



 

 

 

 

3.3.4  เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการควบคุมอาหารและผูข้าย  และเพ่ือลดการสัมผสัเงิน ลดการเขา้แถวซ้ือขนม - 

เคร่ืองด่ืมระหว่างวนั  ขอเชิญชวนผูป้กครองเตรียมขนม นมและเคร่ืองด่ืมใส่กระเป๋านกัเรียนมาจาก

บา้น  (ทางโรงเรียนจดั อาหารกลางวนั, Snack เชา้ - บ่ายตามปกติ)  

3.3.5  เตรียมหนา้กากอนามยัสาํรอง 1 - 2 ช้ิน และสเปรยห์รือเจลแอลกอฮอลลแ์บบพกพา  

4. ข้อแนะนําการใช้บริการร้านขายอาหารในบริเวณโรงเรียน   

ร้านคา้ที่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาประกอบกิจการในโรงเรียน ดาํเนินการตามมาตรการดงัน้ี  

4.1 ผูข้ายไดรั้บการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม และผ่านการประเมิน - คดักรองความเส่ียงจากฝ่ายพยาบาลแลว้  

4.2 การรับ - จ่ายเงิน เงินที่ไวใ้ช้สําหรับทอน ร้านคา้จะฆ่าเช้ือดว้ยแอลกอฮอลเ์ตรียมไว ้แยกส่วนเงินที่รับจาก       

ผูซ้ื้อเขา้มาใหม่ออกจากเงินทอน  ไม่เก็บรวมปะปนกนั 

4.3 ผูข้ายสวมหน้ากากอนามัย, Face shield  จัดเวน้ระยะห่างในการต่อแถวเข้าซ้ือ และปฏิบัติตามนโยบาย

ป้องกนัการแพร่ระบาดอยา่งเคร่งครัด 

อนึ่ง  เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการควบคุมอาหารและผูข้าย ขอเชิญชวนนักเรียนระดบัชั้นมัธยมปลาย  เตรียม   

อาหารเชา้ - กลางวนัมาจากบา้น  ขอความร่วมมืองดการส่ังอาหาร Delivery  ทุกประเภทมาส่งที่โรงเรียน 

5.  การให้บริการรถโรงเรียน      

ผูป้ระกอบการรถรับ-ส่งนกัเรียนที่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาประกอบกิจการ ดาํเนินการตามมาตรการดงัน้ี 

5.1 พนักงานขบัรถ และพ่ีเลี้ยงติดรถ ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม และผ่านการประเมินคดักรองความเส่ียงจาก     

ฝ่ายพยาบาลแลว้ 

5.2  สวมหนา้กากอนามยั 2 ชั้น และ Face shield  (เฉพาะพนกังานขบัรถ หาก Face shield  มีผลต่อทศันวิสัยใน

การขบัขี่  ให้สวมหนา้กากอนามยัสองชั้น)  

5.3  ทาํความสะอาดห้องโดยสารโดยใช้นํ้ ายาฆ่าเช้ือ/แอลกอฮอล์ ก่อน-หลงั การให้บริการทุกรอบ และพ่น

นํ้ายา ฆ่าเช้ือไวรัส - แบคทีเรียภายในห้องโดยสาร และระบบเคร่ืองปรับอากาศ ทุกๆ 14 วนั 

5.4   ขั้นตอนปฏิบติัในการดูแลนกัเรียน  

5.4.1  ก่อนนกัเรียนขึ้นรถ 

• ตรวจการใส่หนา้กากอนามยั วดัอุณหภูมิร่างกายนักเรียน (ไม่เกิน 37.5 องศา)  และพ่นสเปรย์

แอลกอฮอลล์งฝ่ามือแลว้ให้นกัเรียนสวม Face shield  และพ่นกระเป๋า - อุปกรณ์ของใช ้ที่ตอ้ง

เก็บไวร้วมกนัในรถ 

 

 

 



 

 
 

5.4.2  ขณะโดยสารอยูใ่นรถ 

• กาํหนดให้นกัเรียนนัง่หน่ึงเบาะ เวน้หน่ึงเบาะ  ไม่อนุญาตให้นัง่เบาะขา้งพนกังานขบัรถ 

• ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน  ไม่อนุญาตให้นักเรียนทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม, ไม่ให้

นักเรียน   นั่งเบาะติดกนั - เล่นกนั  และคอยควบคุมไม่ให้นักเรียนพูดคุย ส่งเสียง และร้อง

เพลง  เพ่ือลดโอกาสการกระจายของละอองนํ้ าลาย  และพ่นแอลกอฮอลใ์ส่มือนกัเรียนทนัทีที่

เห็นว่า มีการสัมผสักนั 

• พนักงานขบัรถ และพ่ีเลี้ยงติดรถ  งดการพูดคุยกนัโดยไม่จาํเป็น  เพ่ือลดโอกาสการกระจาย

ของละอองนํ้าลาย และเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัให้กบันกัเรียน 

5.4.3  หลงัการให้บริการ 

• พ่นสเปรยแ์อลกอฮอลใ์ห้นกัเรียนก่อนลงรถ  

• กรณีนักเรียนฝาก Face shield  ไวใ้นรถ  พนักงานตอ้งเขียนช่ือ แลว้นาํมาทาํความสะอาดฆ่า

เช้ือและใส่ซองเก็บแยกเป็นรายบุคคล 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายครอบครัว ที่มีบุคคลในบา้นมีขอ้จาํกดับางประการทาํให้ไม่สามารถฉีดวคัซีนได้  

และทุกครอบครัวต่างต้องดาํเนินชีวิตที่มีการเคลื่อนยา้ยตลอดเวลา ไม่สามารถจาํกัดให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดเช้ือโดย   

ส้ินเชิงได้   ดังนั้น ส่ิงสําคัญที่สุด คือพวกเราทุกคนต่างต้องดาํเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ซ่ึงอาจสร้าง      

ความยุง่ยาก ไม่สะดวกสบาย แต่ถือเป็นความจาํเป็นเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่ระบาดต่อไป 

6. การติดต่อแผนกธุรการในช่วงเปิดเรียน Onsite 

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2564  แผนกธุรการเปิดทําการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.00 น.  วันเสาร์ เวลา              

8.30 - 16.00 น.  ปิดทาํการวนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

  

                                                                                                                            

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 


