ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ของโรงเรียน
............................................................
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตาม
ข้อกำหนด ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อให้
โรงเรียนนำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดข้อกำหนดสำหรับโรงเรียนหรือโรงเรียนทุกประเภท ทุกลักษณะ
ที่จะเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ดังนั้น โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox :
Safety Zone in School ประกอบด้วย
1. โรงเรียนราชวินิตบางเขนดำเนินการตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School
6 มาตรการหลัก (DMHT- RC) 6 มาตรการเสริม (SSET- CQ) 7 มาตรการเข้มงวด ของโรงเรียน ดังนี้
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่
1) เว้นระยะห่าง (Distancing)
2) สวมหน้ากากอนามัย (Mask wearing)
3) ล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ (Hand Washing)
4) คัดกรองวัดไข้ (Testing)
5) ลดการแออัด (Reducing)
๖) ทำความสะอาด (Cleaning)
6 มาตรการเสริม (SSET- CQ) ได้แก่
1) ดูแลตนเอง (Self-care)
2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน (Spoon)
3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating)
4) ลงทะเบียนไทยชนะ (Thai Chana)
5) สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (Check)
6) กักกันตนเอง 14 วัน นับจากการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด (Quarantine)
7 มาตรการเข้ ม งวดของโรงเรี ย น โรงเรี ย นราชวิ น ิ ต บางเขนดำเนิ น การ โดยปฏิ บ ั ต ิ ต าม
7 มาตรการเข้มงวด ดังนี้
1) โรงเรียนผ่านการประเมินตนเอง Thai Stop Covid (TSC+) และมีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลผ่าน MOE Covid
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2) ทำกิจกรรมร่วมกัน ในรูปแบบ Small Bubble โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตามหลัก
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4) จัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้อ งกัน
โรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
5) สถานที่กักตัวรองรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง (School Isolation) เพื่อรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้น
6) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้า - ออก สถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น
7) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ประกอบด้ว ยข้อมูล ผลการ
ประเมิน TST ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อ เข้า - ออก โรงเรียน
มาตรการระหว่างเปิดภาคเรียน
1) นักเรียนที่มปี ระวัติเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เมื่อพบว่ามีนักเรียนเสี่ยงสูง หรือมีอาการ แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณี นักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว
ไม่ต้องกักตัว ให้มาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
กรณี นักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีน
ให้แยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน และตรวจ ATK หาเชื้อวันที่ 5 หาก
ไม่พบเชื้อให้มาเรียนตามปกติ และตรวจซ้ำอีกครั้งวันที่ 10 หลังสัมผัส
ผู้ติดเชื้อ
2) ครู บุคลากรและนักเรียน ติดเชื้อให้ปฏิบัติ ดังนี้
กรณีครู ติดเชื้อ
- แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ทราบเบื้องต้น ตามช่องทาง
ที่โรงเรียนกำหนด จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม
กักตัวรักษาตนเองที่บ้าน เวลา ๑๐ วัน ให้ติดตามข่าวสารจาก
ทางโรงเรียน และมาสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติวันที่ 11
กรณีบุคลากร ติดเชื้อ
- แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ทราบเบื้องต้น ตามช่องทาง
ที่โรงเรียนกำหนด สามารถทำงานในรูปแบบ Online ได้ เช่น
การพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่กลุ่มงานมอบหมาย กักตัวรักษา
ตนเองที่บ้าน เวลา ๑๐ วัน ให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน
และมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนได้ ตามปกติวันที่ 11
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กรณีนักเรียน ติดเชื้อ - ให้ผู้ปกครองแจ้งครูที่ปรึกษาผ่านการลาในระบบ Student Care
หรือ Line พร้อมแนบผลตรวจ ATK เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้
ดำเนินการแจ้งครูประจำวิชาในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป รวมถึง จะได้ให้เวลาเรียนกับนักเรียน
ได้ จากนั้น ให้กักตัวรักษาตนเองที่บ้าน เวลา ๑๐ วัน และมา
เรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติวันที่ 11
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนราชวินิตบางเขน มีแนวทาง ดังนี้
1. มี ม าตรการคั ด กรอง ครู นั ก เรี ย น บุ ค ลากรและผู ้ ม าติ ด ต่ อ ราชการทุ ก คน เช่ น การวั ด ไข้
สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน
จุดคัดกรอง
1. จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าประตูหน้าของโรงเรียน โดยกำหนดจุดคัดกรองครูบุคลากร
นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการโดยยึดหลัก Social distancing ดังนี้
1.1) ครู บุคลากรโรงเรียน กำหนดให้ครูและบุคลากรเข้าสถานศึกษาโดยใช้ประตู
ด้านหน้า
1.2) นักเรียน มีการกำหนดให้นักเรียนเข้า โรงเรียนโดยใช้ประตูด้านหน้า เดินตาม
ช่องทาง และมีระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร
1.3) ผู้มาติดต่อราชการ มีการกำหนดให้เข้าสถานศึกษาโดยใช้ประตูด้านหน้า
2. ตรวจสอบการสวมหน้ากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา ครู
นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
และครู จะต้องใส่ หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติการสอนตลอดเวลา โดยจะต้องนำหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยมาโรงเรียนอย่างน้อย 2 ชิ้น หากนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนลืมหรือไม่ได้เอามา สามารถ
ขอจากทางโรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนจัดหน้ากากอนามัยไว้สำรองให้บริเวณจุดคัดกรอง
3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ ให้ผู้รับการ
ตรวจคัดกรองล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โรงเรียนได้จัดให้มีอ่างล้างมือ
เพื่ออำนวยความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีคือการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทำความ
สะอาดมือ และในแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงการล้างมือที่ถูกวิธี
4. เน้ น การทำความสะอาดพื ้น ผิว สั ม ผั ส ต่ า ง ๆ ที ่ ใ ช้ ร ่ ว มกัน อาทิ ลู ก บิ ด ประตู ห้ องน้ำ
ราวบันได โดยจัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
๔.๑) ทำความสะอาดห้องและบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกันทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาด ได้แก่ ห้องเรียน สำนักงาน โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บ
อุปกรณ์กีฬา ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง
๔.๒) ห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครก หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอน
หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ เป็นต้น
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5. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน ได้มีการจัดเว้นระยะห่ าง
ระหว่าง บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดินจุด
พักคอย เป็นต้น
6. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ แก่ครู นักเรียนและบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์
โควิด-19
6.๑) โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ โรคโควิด-19 ทักษะการล้างมือ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย สุขลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
6.2) กำหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู ครู พยาบาลหรือบุคลากรของสถานศึกษา
ทำหน้าที่คัดกรอง วัดไข้นักเรียน สังเกตสอบถามอาการเสี่ยง และประสานงานเจ้ าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ให้บริการในห้องพยาบาลดูแลทำความสะอาดในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณจุดเสี่ยง
6.3) โรงเรียนได้ทำประชาสัมพันธ์สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากร นักเรียนทุกฝ่ายให้ข้อมูล
ที่ให้ความเชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
ระมัดระวังการสื่อสารและคำพูดที่มีผลต่อทัศนคติ เพื่อลดการรังเกียจ การตีตราทางสังคม (Social stigma)
กรณีที่อาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองติดโรคโควิด-19
7. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และขอความร่วมมือในการดูแลนักเรียน
ที่อยู่ในการปกครองเพื่อร่วมป้องกัน การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน เป็นต้น
การรับ - ส่งพัสดุ
๑. ไปรษณีย์ ให้รับส่ง จุดเดียว คือ หน้าห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. การส่งอาหารให้มารับหน้าป้อมยามเท่านั้น
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจ กรรมหน้าเสาธง จัด ให้นักเรี ยนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีครูที่ปรึกษา
คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และใช้เวลาไม่นาน โดยรักษามาตรการอย่างเข้มงวด
การขึ้น – ลง อาคารเรียน
การกำหนดให้นักเรียนแต่ละระดับ ขึ้น - ลง อาคารเรียน ดังนี้
ม.1 ขึ้นทางฝั่งห้องวิชาการ
ม.2 ขึ้นทางฝั่งห้องบริหารงานบุคคล
ม.3 ขึ้นทางฝั่งห้องบริหารงานบุคคล (รอ ม.2 ขึ้นเสร็จก่อน)
ม.4 ทางฝั่งห้องผู้อำนวยการ
ม.5 ขึ้นทางฝั่งห้องผู้อำนวยการ (รอ ม.4 ขึ้นเสร็จก่อน)
ม.6 ขึ้นบันไดทางฝั่งหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
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การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน/การเข้าชั้นเรียน
(๑) กำหนดทางขึ้น - ลง อาคาร
(2) มีจุดบริการแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ
(3) จัดโต๊ะเรียน โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ๑ เมตร หรือมากที่สุดตาม
บริบทของห้องเรียน
(4) ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อน-หลังเรียน
ทุกครั้ง
(5) มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
(6) ขณะทำการสอน ครูและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(7) หลีกเลี่ยงการยืมอุปกรณ์การเรียน
(8) งดสัมผัสร่างกาย หยอกล้อซึ่งกันและกัน
(9) ห้องเรียนพิเศษให้เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อระบายอากาศ
การใช้ห้องน้ำ
(๑) นักเรียนรอคิวตามจุดเว้นระยะ มีบริการสบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์
(๒) มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(๓) เน้นให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ
จุดสัมผัสร่วม
มีการทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ที่กดลิฟท์
เป็นต้น อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรงอาหาร
(๑) มีการจัดโต๊ะให้นั่งรับทานอาหารโดยมี ฉากกั้นระหว่างกันและกัน โดยพักรับประทาน
อาหารแบบเหลื่อมเวลาพัก ดังนี้
ม.๑ - ม.3 พักเวลา ๑1.0๐ – 11.50 น.
ม.4 - ม.6 พักเวลา ๑1.5๐ – 12.4๐ น.
(๒) รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เข้า – ออก คนละทาง บริเวณทางเข้ามีเจลแอลกอฮอล์
(๓) เข้าแถวซื้ออาหารโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
(4) ห้าม นำอาหารออกมารับประทานด้านนอกโรงอาหาร
(5) ในช่ว งเวลาพั ก ของนั ก เรี ยนมีก ารจั ด ครู เวรคณะสี เ ข้ า กำกั บ ดู แล เรื่อง การล้ า งมื อ
การเข้าแถว การไม่พูดคุยหยอกล้อกัน ไม่ตักอาหารของผู้อื่น และการไม่นำอาหารไปทานนอกโรงอาหาร พร้อม
เน้นย้ำด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของนักประชาสัมพันธ์
(6) ภาชนะในการรับประทานอาหารมีมาตรการทำความสะอาดอย่างชัดเจน โดยหลังจากล้าง
ภาชนะได้นำเข้าเครื่องอบเพื่อฆ่าเชื้อ
(7) ร้านค้าแต่ละร้านต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
(8) แม่ค้าทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% และตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
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(9) วัตถุดิบในการทำอาหารจะต้องมีความสดใหม่ทำความสะอาดก่อนปรุงหรือให้บริการและ
ปรุงสุกใหม่ ร้อน
(10) แม่ค้า/ผู้ช่วย พนักงานในร้านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมหมวกและถุงมือ
ในขณะปฏิบัติงาน
(11) มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และพื้นโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง ก่อนและหลัง
รับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ
(12) การทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการกำจัดขยะ
หลังเลิกเรียนในทุกๆวัน
(13) ครูโภชนาการและครูพยาบาลโรงเรียนตรวจสอบความสะอาดและประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานสาธารณสุข ๕๓ และสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัย
มาตรวจสอบเป็นระยะๆ
(14) งดสัมผัส หยอกล้อกันในขณะเข้าใช้บริการในโรงอาหาร เปิดหน้ากากเฉพาะขณะ
รับประทานอาหาร
(15) การเข้ารับบริการในร้านสวัสดิการมีครูเวรประจำและนักเรียนจิตอาสาคอยควบคุม
จัดแถวโดยเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เข้ารับบริการครั้งละไม่เกิน 30 คน โดยกำหนดทางเข้า - ออก อย่าง
ชัดเจน
๒. มาตรการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่มีครู
บุคลากรและนักเรียนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ หรือ มีโอกาสเสี่ยงสูง
1. โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) บริเวณใต้อาคาร ๑
สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมี ความเสี่ยงสูง โดยมีขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาตามแผนเผชิญเหตุภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณสุขที่ 53
2. โรงเรียนจัดสถานที่และพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน
ดังนี้
2.1) Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone)
ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ โดยให้มี การเข้าออกบริเวณประตูด้านหน้า ในส่วนของจุดรับส่ง
อาหารให้รับที่ป้อมยาม พัสดุไปรษณีย์รับได้บริเวณห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
2.2) School Isolation Zone จัดพื้นที่แยกกักตัวในโรงเรียน และสังเกตอาการ
สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ บริเวณใต้อาคาร ๑
2.3) มีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยมีคณะกรรมการ E-Covid
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ
3. โรงเรียนราชวินิตบางเขนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 100%
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 พฤษภาคม พ.ศ. 256๕

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

