ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 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
ที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On-Site) ดังนั้น โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงดำเนินการ
ตามรูปแบบ 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) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ต่อห้องเรียน
ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาตามหลั ก
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรค
โควิด 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 และผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยเมื่อ เข้า - ออก โรงเรียน
มาตรการระหว่างเปิดภาคเรียน
๑) นักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้เรียนในรูปแบบ On-Site ได้ตามปกติ แต่ต้อง
แสดงผลตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทุกๆ 7 วัน
๒) นักเรียนที่มีประวัติเสี่ยง (ตามแบบคัดกรองของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ) ให้นำ
ผลการตรวจ ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทุกๆ 7 วัน
๓) ครู บุคลากรและนักเรียนประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ TST กรณีเสี่ยงสูงให้ปฏิบัติ ดังนี้
กรณีครู มีความเสี่ยงสูง
- แจ้งฝ่ายบริหารให้ทราบเบื้องต้นตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนด
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online พักสังเกตอาการเป็น
เวลา ๑๔ วัน โดยประเมิน TST ทุกวัน และตรวจ ATK ทุกๆ
๗ วัน นำผลการตรวจแจ้งต่อเจ้าหน้าทีง่ านพยาบาลโรงเรียน
กรณีบุคลากร มีความเสี่ยงสูง - แจ้งฝ่ายบริหารให้ทราบเบื้องต้นตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนด
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ พักสังเกตอาการ ๑๔ วัน โดยประเมิน TST
ทุกวัน และตรวจ ATK ทุกๆ๗ วัน นำผลการตรวจแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียน
กรณีนักเรียน มีความเสี่ยงสูง - ให้แจ้งครูที่ปรึกษา พักสังเกตอาการ ๑๔ วัน และเรียนในรูปแบบ
Online โดยประเมิน TST ทุกวัน แล้วนำผลการตรวจ ATK
ทุกๆ ๗ วัน มายืนยันต่อครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
งานพยาบาลโรงเรียนต่อไป

-3-

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนราชวินิตบางเขน เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง 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 ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียนมีความเสี่ยง
เมื่อนักเรียนมีอาการไข้ ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
จุดคัดกรอง
1) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า ประตูหน้า ของโรงเรียน โดยกำหนดจุดคัดกรองครู
บุคลากร 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) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ เนื่องจากจำนวนนักเรียนมี
เป็นจำนวนมาก คนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้
หรือสงสัยว่าติดเชื้อจะมีอุณหภูมิที่มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
2.1) ครู บุคลากรและนักเรียน จะมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่ างกาย
บริเวณประตูด้านหน้าของโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 1.5 เมตร
2.๒) ผู้มาติดต่อราชการ จะมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณ
ทางเข้าโรงเรียน โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร จะต้องลงเบียนการเช็คอิน “ไทยชนะ” หรือลง
ชื่อเข้าใช้บริการ กำหนดให้สำนักงานและห้องพักครูต้องติดตั้งป้าย QR Code “ไทยชนะ” ให้เรียบร้อย
หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายครั้งแรก ครู บุคลากร นักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการมีอุณหภูมิ
ร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้พักคอยหรือควรอยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย ๓-5 นาที ก่อน
การวัดอีกครั้ง ***
- กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายได้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ
มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่ว ยยืนยัน ในช่วง
14 วัน ก่อนมีอาการ ถือว่าผ่านการคัดกรอง ให้เข้าเรียนปฏิบัติงานหรือติดต่อได้ตามปกติ
- กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แยกนักเรีย นไปไว้ท ี่ห ้ องแยก ซึ่งทางงานพยาบาลโรงเรียนได้จัด เตรี ย มไว้
(School Isolation) บริเวณใต้อาคาร ๑
(๒) บันทึกรายชื่อและอาการป่วยในแบบคัดกรอง
(๓) ซักประวัติและสังเกตอาการ
(๔) แจ้งผู้ปกครอง
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เวลาในการคัดกรองบริเวณประตู

เช้า 06.30 น. - 08.30 น.
เย็น 15.30 น. – 16.30 น.
ในระหว่างวันเข้า – ออกเฉพาะประตูหน้า กรณีก่อนและหลังเวลาที่กำหนด มีเจ้าหน้าที่ (นักการ)
ประจำการ เป็นผู้คัดกรอง
เวลาในการคัดกรองบริเวณห้องเรียน
เช้า คาบ Home Room ดำเนินการโดยครูที่ปรึกษา
บ่าย ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 5 (ม.1 และ ม.๔)
ก่อนเข้าเรียนคาบที่ ๖ (ม.๒ , ม.3 , ม.5 และ ม.๖) ดำเนินการโดยครูที่ปรึกษา
3) สอบถามและซักประวัติ การสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจ
คัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน บุคลากรหรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา
3.1) หากไม่มีประวัติเสี่ยง ให้แจ้งผู้ปกครองพานักเรียนไปพบแพทย์ และให้หยุดพัก
จนกว่าจะหายเป็นปกติ
3.2) หากตรวจพบว่า มีประวัติเสี่ยง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
หรือสงสัย มีประวัติ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดโรค ไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดจำนวนมาก ในช่วง 14
วันก่อนมีอาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจำแนกเป็นกลุ่มเสี่ ยงมีประวัติเสี่ยงสูง
และกลุ่มเสี่ยง มีประวัติเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง
(๑) แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยก ซึ่งงานพยาบาลโรงเรียนจัดเตรียมไว้ (School Isolation)
บริเวณใต้อาคาร ๑
(๒) บันทึกรายชื่อและอาการป่วย
(๓) แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์
(๔) แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ ๕๓ ประเมินสถานการณ์และสอบสวนโรค
(๕) ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ
(๖) กักตัวอยู่บ้าน สังเกตอาการ
(๗) ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน
(๘) ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ
(๑) แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องพยาบาล
(๒) บันทึกรายชื่อและอาการป่วย
(๓) แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์
(๔) แจ้งสาธารณสุขที่ ๕๓
(๕) แจ้งสำนักงานเขตหลักสี่ มาทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ
(๖) ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน
(๗) ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
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2. ตรวจสอบการสวมหน้ า กาก (Check mask) ของบุ ค คลทุ ก คนที ่ เ ข้ า มาในสถานศึ ก ษา ครู
นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่ อราชการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
และครู จะต้องใส่ หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติการสอนตลอดเวลา โดยจะต้องนำหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัยมาโรงเรียนอย่างน้อย 2 ชิ้น หากนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนลืมหรือไม่ได้เอามา สามารถ
ขอจากทางโรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนจัดหน้ากากอนามัยไว้สำรองให้บริเวณจุดคัดกรอง
3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ ให้ผู้รับการตรวจ
คัดกรองล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โรงเรียนได้จัดให้มีอ่างล้างมือ เพื่อ
อำนวยความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีคือการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทำ ความ
สะอาดมือ และในแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงการล้างมือที่ถูกวิธี
4. การเว้ น ระยะห่ า งในห้อ งเรีย น เน้นจัดการเรี ยนการสอนในห้ อ งเรียนเดียวกั นตลอดทั ้ ง วั น
เนื่องจาก โรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีจำนวนนักเรียนมาก ห้องเรียนและพื้นที่
จำกัด โรงเรียนราชวินิตบางเขนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการสลั บระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กับ ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็น
สองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สลับสัปดาห์มาเรียนตามประกาศในโรงเรียนราชวินิตบางเขน ในกรณีนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้
เรียนในรูปแบบ On-Site ได้ตามปกติ แต่ต้องมีผลตรวจ ATK แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองทุกๆ 7 วัน และมีการเฝ้า
ระวังติดตามอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ และภายในห้องเรียนมีการจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง 1 – 2
เมตร โดยให้นักเรียนนั่งตามเลขที่ที่ติดไว้บนโต๊ะเท่านั้น
5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ ลูกบิดประตูห้องน้ำ ร่วมกับการจัด
กลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
๕.๑) ทำความสะอาดห้องและบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกันทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาด ได้แก่ ห้องเรียน สำนักงาน โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บ
อุปกรณ์กีฬา ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง อุปกรณ์ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์
๕.๒) ห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2
ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือ น้ำยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ได้แก่
พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครก หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ เป็นต้น
6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน ได้มี การจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดินจุด พักคอย
เนื่องจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละระดับชั้น
การแบ่งจำนวนนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยการควบคุมจำนวนนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรมลดแออัด ลดเวลาทำ
กิจกรรมให้สั้นลง มีการจัดการเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม โดยถือหลักหลีกเลี่ย งการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และ
การใช้พื้น ที่ใช้ส อยบริเวณสถานศึกษา โดยยึดหลัก Social distancing และมีการทำสัญลักษณ์แสดงจุด
ตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน
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7. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ แก่ครูที่ทำหน้าที่พยาบาล เพื่อรองรับสถานการณ์
โควิด-19
๗.๑) โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ โรคโควิด-19 ทักษะการล้างมือ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย สุขลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
๗.๒) มีการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถึงมาตรการรองรับเมื่อเปิด
เรียนรูปแบบ Onsite
๗.๓) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19
ของสถานศึกษา
๗.๔) แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบ Onsite) ในสถานศึกษา
๗.๕) กำหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู ครู พยาบาลหรือบุคลากรของสถานศึกษา
ทำหน้าที่คัดกรอง วัดไข้นักเรียน สังเกตสอบถามอาการเสี่ยง และประสาน งานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ให้บริการในห้องพยาบาลดูแลทำความสะอาดในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณจุดเสี่ยง
๗.๖) โรงเรียนได้ทำประชาสัมพันธ์สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากร นักเรียนทุกฝ่ายให้ข้อมูล
ที่ให้ความเชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
ระมัดระวังการสื่อสารและคำพูดที่มีผลต่อทัศนคติ เพื่อลดการรังเกียจ การตีตราทางสังคม (Social stigma)
กรณีที่อาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองติดโรคโควิด-19
8. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรงเรียนได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และขอความร่วมมือในการดูแลนักเรียนที่อยู่ ในการปกครองเพื่อร่วมป้องกัน การแพร่เชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 เมื่อถึงวันเปิดเรียน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 และสังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน เป็นต้น
การรับ - ส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ ให้รับส่ง จุดเดียว คือ หน้าห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้นักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ภายในห้องโฮมรูม โดย
มีครูที่ปรึกษาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
การขึน้ – ลง อาคารเรียน
กำหนดให้นักเรียนแต่ละระดับ ขึ้น - ลง อาคารเรียน ดังนี้
ม.1 และ ม.๔
บันไดข้างห้องวิชาการ
ม.๒ และ ม.๕
บันไดข้างห้องสำนักผู้อำนวยการ
ม.๓ และ ม.๖
บันไดข้างห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
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การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน/การเข้าชั้นเรียน
(๑) กำหนดทางขึ้น - ลง อาคาร คนละทาง (ยกเว้นอาคารที่มีทางขึ้นลงด้านเดียว ให้กำหนด
ลูกศรขึ้น - ลงบันได)
(2) บริเวณทางขึ้น – ลง อาคาร จัดให้มีกระสอบป่านราดน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อให้นักเรียน
เหยียบเพื่อฆ่าเชื้อที่พื้นรองเท้า โดยนักการที่ดูแลจะทำการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดไม่ให้กระสอบแห้ง
(๓) มีจุดบริการแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ
(๔) จัดโต๊ะเรียนจำนวนไม่เกิน ๒๕ ตัว/ห้อง โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
๑.๕ เมตร หรือมากที่สุดตามบริบทของห้องเรียน
(๕) ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อน-หลังเรียน
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกลุ่มนักเรียน
(๖) มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
(๗) ขณะทำการสอน ครูและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(๘) หลีกเลี่ยงการยืมอุปกรณ์การเรียน
(๙) งดสัมผัสร่างกาย หยอกล้อซึ่งกันและกัน
(๑๐) 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) มีการจัดโต๊ะให้นั่งรับทานอาหารโดยมีฉากกั้นระหว่างกันและกัน นั่งรับประทานอาหาร
เป็นระดับชั้น พักรับประทานอาหารแบบเหลื่อมเวลาพัก ดังนี้
ม.๑ และ ม.๔
พักเวลา ๑0.5๐ – 11.40 น.
ม.๒ และ ม.๕
พักเวลา ๑1.3๐ – 12.๓๐ น.
ม.๓ และ ม.๖
พักเวลา ๑1.5๐ – 12.30 น.
(๒) รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เข้า – ออก คนละทาง บริเวณทางเข้ามีเจลแอลกอฮอล์
(๓) เข้าแถวซื้ออาหารโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
(๔) นักเรียนแต่ละระดับนั่งรับประทานอาหารตามโซนที่กำหนดให้ ระดับที่โซนเดียวกัน
คือ ม.1 และ ม.4 , ม.2 และ ม.5 , ม.3 และ ม.6 โดยสลับกันแต่ละสัปดาห์ระหว่าง ม.ต้น กับ ม.ปลาย
(๕) ห้าม นำอาหารออกมารับประทานด้านนอกโรงอาหาร
(๖) ในช่วงเวลาพักของนักเรียนมีการจัดครูเวรคณะสีและครูงานกิจการนักเรียนเข้ากำกับดูแล
เรื่อง การล้างมือ การเข้าแถว การนั่งตามโซนและจุดที่กำหนด การไม่พูดคุยหยอกล้อกัน การใช้ช้อนส่วนตัว
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ไม่ตักอาหารของผู้อื่น และการไม่นำอาหารไปทานนอกโรงอาหาร พร้อมทั้ง เน้นย้ำด้วยการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายของนักประชาสัมพันธ์รุ่นจิ๋ว
(๗) ภาชนะในการรับประทานอาหารมีมาตรการทำความสะอาดอย่างชัดเจน โดยหลังจากล้าง
ภาชนะได้นำเข้าเครื่องอบเพื่อฆ่าเชื้อ
(๘) ร้านค้าแต่ละร้านต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
(๙) แม่ค้าทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100%
(1๐) วัตถุดิบในการทำอาหารจะต้องมีความสดใหม่ทำความสะอาดก่อนปรุงหรือให้บริการ
และปรุงสุกใหม่ ร้อน
(1๑) แม่ค้า/ผู้ช่วย พนักงานในร้านต้ องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมหมวกและถุงมือ
ในขณะปฏิบัติงาน
(1๒) มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และพื้นโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลัง
รับประทานอาหารของนักเรียนในแต่ละรอบ
(1๓) การทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการกำจัดขยะ
หลังเลิกเรียนในทุกๆวัน
(1๔) ครูโภชนาการและครูพยาบาลโรงเรียนตรวจสอบความสะอาดและประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานสาธารณสุข ๕๓ และสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยมา
ตรวจสอบเป็นระยะๆ
(1๕) งดสัมผัส หยอกล้อกันในขณะเข้าใช้บริการในโรงอาหาร เปิดหน้า กากเฉพาะขณะ
รับประทานอาหาร
(1๖) การเข้ารับบริการในร้านสวัสดิการมีครูเวรประจำและนักเรียนจิตอาสาคอยควบคุมจัด
แถวโดยเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เข้ารับบริการครั้งละไม่เกิน 30 คน โดยกำหนดทางเข้า - ออก อย่างชัดเจน
การเดินทางกลับบ้าน
ปล่อยนักเรียนแบบเหลื่อมเวลา โดยให้นักเรียนเข้า แถวแบบเว้นระยะห่างเพื่อคัดกรองก่อน
กลับบ้าน วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และปล่อยออกทีละแถว
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 โดยให้มีการเข้าออกบริเวณประตูด้านหน้า ในส่วนของจุดรับส่ง
อาหารให้รับที่ป้อมยาม พัสดุไปรษณียร์ ับได้บริเวณห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
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2.2) School Isolation Zone จัดพื้นที่แยกกักตัวในโรงเรียน และสังเกตอาการ
สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ บริเวณใต้อาคาร ๑
2.3) Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อปลอดภัยสำหรับนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรม
แบบปลอดภัย โดยจัดบริเวณ Safety Zone สำหรับนักเรียนในช่วงเช้า และช่วงหลังพักรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยให้นักเรียนขึ้นไปอยู่บริเวณห้องเรียนของตนเองเท่านั้น โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยกำกับดูแล
งดเล่นกีฬา ทุกชนิด
2.4) มีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยมีคณะกรรมการ E-Covid
บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ
3. โรงเรียนราชวินิตบางเขนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการสลับระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น กับ ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน
ในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยสลับสัปดาห์มาเรียน กรณีนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด ให้เรียนในรูปแบบ On-Site ได้ตามปกติ แต่ต้องมีผลการตรวจ ATK ทุกๆ ๗ วันมีการเฝ้าระวังติดตาม
อย่างใกล้ชิดตามมาตรการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

