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ค าน า 

วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดท ามาตรการด าเนินงานภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) “Sandbox : Safety Zone in School” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

มาตรการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นนี้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ซึ่งโรงเรียนหวังว่ามาตรการที่ก าหนดขึ้นนี้ จะท าให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้โดยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ Covid-19 หรือถ้าหากเกิดการติดเชื้อก็มี
มาตรการรองรับที่จะลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากการแพร่ระบาด  

มาตรการที่ก าหนดขึ้นนี้จะบรรลุผลส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการน ามาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือ โดยจะสื่อสารมาตรการนี้ 
ไปยังทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความเข้าใจและยึดปฏิบัติโดยถูกต้องร่วมกัน 

 
 
                   วชิราวุธวิทยาลัย  

ตุลาคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการเปิดโรงเรียนให้
นักเรียนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของวชิราวุธวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 พฤษภาคม 2564 ถึง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

ในปัจจุบัน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วร้อยละ 98 
และภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยก็จะได้รับวัคซีนโดยสมัครใจจ านวนร้อยละ 85 
ประกอบกับทางราชการมีนโยบายและก าหนดมาตรการเพ่ือให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเน้นความสมัครใจ โรงเรียนจึงมีเป้าหมายจะเปิดในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โดยก าหนดให้นักเรียนเข้ามาพักอาศัย (อยู่ประจ า) 
ในโรงเรียนตลอดระยะเวลา 2 เดือน จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยจะไม่
อนุญาตให้นักเรียนออกไปนอกโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการของโรงเรียน
ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2564  

โรงเรียนตระหนักดีซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเปิดให้
นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้ว และเพ่ือลดความเสี่ยงให้มากที่สุด โรงเรียนได้ก าหนดแนวปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร และได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเปิดโรงเรียน โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมหารือด้วย ซึ่งโรงเรียนได้น า
ข้อสังเกตและข้อแนะน าจากท่ีประชุมไปปรับเพ่ือให้แนวปฏิบัติของโรงเรียนมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งได้มีการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองให้ทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติที่
ก าหนดขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

ในเอกสารนี้ ได้แบ่งหัวข้อ และเสนอข้อมูลต่าง ๆ  ตามล าดับ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และน าไปสู่ 
การปฏิบัติจริง โดยในระหว่างการเปิดให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรจะมีการประชุม
หารือกันอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
และแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมหากมีความจ าเป็น 

วชิราวุธวิทยาลัยขอขอบคุณ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข วชิรพยาบาล ส านักงานเขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 6 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ได้สนับสนุนการด าเนินงานของวชิราวุธวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด  
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มาตรการด าเนินงานภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) 
“Sandbox : Safety Zone in School” 

วชิราวุธวิทยาลัย 
____________________________________________ 

1. หลักการ 
วชิราวุธวิทยาลัยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงไม่สามารถเปิดโรงเรียนให้นักเรียนเข้ามาอยู่ประจ าได้ 
แต่มีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (Online) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 
17 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาการทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเองยิ่งไปกว่านั้น นักเรียน
บางกลุ่มปรับตัวยากกับสภาพที่เป็นอยู่จึงเกิดความเครียด ดังนั้น โรงเรียนจึงได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ในการนี้ โรงเรียนได้จัดท ามาตรการด าเนินงานภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) 
“Sandbox : Safety Zone in School” โดยยึดหลักการส าคัญ ดังนี้  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน 
หรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 
(ฉบับที่ 32)  

2. การตรวจประเมินความพร้อมสู่ การปฏิบัติ  “Thai Stop Covid Plus (TSC+)” เมื่ อวันที่  17 
พฤษภาคม 2564  

3. คณะกรรมการอ านวยการวชิราวุธวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  13 
กันยายน 2564 เห็นชอบให้เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ 

4. เมื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วจะต้องอยู่ภายในโรงเรียนตลอดตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 
30 ธันวาคม 2564 (ประมาณ 2 เดือน) โดยไม่ออกนอกโรงเรียน 

5. สอบถามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โดยจะรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Sandbox : Safety Zone in School ส าหรับนักเรียนภายใต้ 
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อ Covid-19 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีความปลอดภัยสูงสุด 
3. หน่วยงานประสานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 6  
- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
- ส านักงานเขตดุสิต 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
1. นักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 999 คน 
2. โรงเรียนจัดความเป็นอยู่ส าหรับนักเรียนเป็น 9 คณะ(หอพัก) 

2.1 คณะเด็กเล็ก (ป.4-ป.6) จ านวน 3 คณะ คือ คณะสนามจันทร์ คณะนันทอุทยาน คณะ
สราญรมย์ 

2.2 คณะเด็กโต (ม.1- ม.6) จ านวน 6 คณะ คือ คณะผู้บังคับการ คณะดุสิต คณะจิตรลดา 
คณะพญาไท คณะจงรักภักดี คณะศักดิ์ศรีมงคล 

ในการเปิดเรียนครั้งนี้ ก าหนดให้อาคารภะรตราชาเป็น School Isolation  
3. ครูประจ า จ านวน 77 คน 
4. ผู้บริหาร และบุคลากร จ านวน   213 คน 
5. ห้องเรียน จ านวน  48  ห้อง ขนาดประมาณห้องละ 50 ตารางเมตร 

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียน  
- นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 327 คน มีอายุต่ ากว่า 10 ปี 

(ไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน) จ านวน 81 คน สมัครใจฉีดวัคซีน จ านวน 216 คน จากนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
ได้รับวัคซีนได้ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 88 และไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน จ านวน 30 คน  

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 672 คน สมัครใจฉีดวัคซีน 
จ านวน 629 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน จ านวน 43 คน  

- สรุปนักเรียนทั้งหมด จ านวน 999 คน สมัครใจฉีดวัคซีน จ านวน 845 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
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2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
- ผู้บริหาร และบุคลากร จ านวน 213 คน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจ านวน 205 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 96.24 และฉีดวัคซีน 1 เข็ม จ านวน 7 คน ไม่ฉีดวัคซีน 1 คน (เนื่องจากมีโรคประจ าตัว) 
- ครูประจ า จ านวน 77 คน ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

****(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)**** 

6. มาตรการคัดกรอง  
1. นักเรียน 

1.1 นักเรียนต้องประเมินตนเองด้วย “ไทย เซฟ ไทย”ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งแต่ 24 
ตุลาคม 2564 

1.2 นักเรียนทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะตรวจด้วย ATK ในวันแรกที่เข้าโรงเรียนที่คณะ 
1.3 นักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ตรวจ RT-PCR และน าผลการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง 

ก่อนเข้าโรงเรียนมาแสดงและตรวจด้วย ATK ในวันแรกที่เข้าโรงเรียน 
1.4 นักเรียนที่มีผล ATK เป็นบวก จะไม่ให้เข้าโรงเรียนและผู้ปกครองรับไปด าเนินการตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

2. ครู  
2.1 ครูต้องประเมินตนเองด้วย “ไทย เซฟ ไทย” ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2564 
2.2 ครูที่สอน (Onsite) และ Hybrid ต้องเข้าพักในโรงเรียน และต้องตรวจ RT-PCR ทุกคนก่อนเข้า

โรงเรียน 
2.3 ครูที่พักในโรงเรียนสามารถสอนในห้องเรียน (Onsite) และ Hybrid 
2.4 ครูที่ไม่ได้พักในโรงเรียนให้สอนเฉพาะออนไลน์ (Online) 

3. ผู้บริหารและบุคลากร 

3.1 ผู้บริหารและบุคลากรต้องประเมินตนเองด้วย “ไทย เซฟ ไทย”ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2564 

3.2 ผู้บริหารและบุคลากรที่ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน 
ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 

3.3 ผู้บริหารและบุคลากรที่มีผล ATK เป็นบวก จะไม่ให้เข้าโรงเรียนและด าเนินการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

3.4 ผู้บริหารและบุคลากรที่ใกล้ชิดนักเรียนต้องตรวจ RT-PCR ทุกคน 
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7.การแบ่งพื้นที่ (Zoning) 
1. แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน 

1.1 พ้ืนที่คัดกรอง (Screening Zone) (สีส้ม) คือ พ้ืนที่ส าหรับตรวจ ATK จุดรับส่งสิ่งของ 
จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน ๆ  

1.2 พ้ืนที่กักกันและสังเกตอาการ (Quarantine Zone) (สีเหลือง) เป็นพื้นที่กักกันและสังเกต
อาการของนักเรียน 14 วัน หลังจากการตรวจ ATK ก่อนเข้าพ้ืนที่ปลอดเชื้อ  

1.3 พ้ืนที่ปลอดเชื้อ (Safety Zone) (สีเขียว) เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทีจ่ าเป็นต้องปฏิบัติภารกิจ  

1.4 พ้ืนที่ส านักงาน (สฟี้า) เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและบุคลากร 
1.5 พ้ืนที่ School Isolation (สีแดง) เป็นพื้นที่ส าหรับแยกผู้มีความเสี่ยงสูงเพ่ือเฝ้าดูอาการ 

 
 

การจัดพื้นที่สังเกตอาการ (Quarantine Zone) ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2  
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การจัดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

8. แนวปฏิบัติในการเข้าโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส าหรับนักเรียน 
1. ก าหนดมาตรการ Quarantine โดยใช้หลักการ Bubble and Seal ดังนี้ 

1.1 แบ่งพ้ืนที่ Bubble ภายในโรงเรียนเป็น 2 พ้ืนที ่
- พ้ืนที่ Bubble ที่ 1 พ้ืนที่คณะเด็กเล็ก  (ป.4-ป.6) จ านวน 3 คณะ คือ คณะสนามจันทร์ 

คณะนันทอุทยาน คณะสราญรมย์ 
- พ้ืนที่ Bubble ที่ 2 พ้ืนที่คณะเด็กโต (ม.1-ม.6) จ านวน 6 คณะ คือ คณะผู้บังคับการ 

คณะดุสิต คณะจิตรลดา คณะพญาไท คณะจงรักภักดี และคณะศักดิ์ศรีมงคล 

1.2 แบ่งพ้ืนที่ Small Bubble ทั้งหมด 18 Small Bubble โดยในแต่ละคณะ จะแบ่งเป็น 2 
Small Bubble แต่ละ Small Bubble จะมีนักเรียนไม่เกิน 35 คน  
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1.3 ก่อนเข้าสู่  Safety Zone นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ Quarantine  
14 วัน ดังนี้ 

- นักเรียนทุกคนที่ผ่านการตรวจ ATK ในวันเข้าโรงเรียนและผลเป็นลบ จะเข้าพ้ืนที่กักกัน
และสังเกตอาการ (Quarantine Zone) ใน Small Bubble 14 วัน และจะตรวจ ATK ซ้ าในวันที่ 7 และ
วันที่ 14 

- ในระหว่าง 14 วัน หากพบผลตรวจ ATK เป็นบวก จะน านักเรียนทั้ง Small Bubble 
จ านวนไม่เกิน 35 คน ไปสังเกตอาการท่ี School Isolation และด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 

1.4 นักเรียนที่อยู่ในเขตกักกันและสังเกตอาการ (Quarantine Zone) ครบ 14 วัน และผล
ตรวจ ATK เป็นลบ จะกลับเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดเชื้อ (Safety Zone) 

1.5 เมื่ออยู่ในพ้ืนที่ปลอดเชื้อ (Safety Zone) แล้ว จะมีการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 ของ
นักเรียนแต่ละคณะทุกสัปดาห์  

ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RT) และ 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) อย่างเคร่งครัดตามเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 

9. แนวปฏิบัติในการเข้าโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ที่กักตัวและสังเกตอาการครบ 14 วัน และมีผลตรวจ ATK เป็นลบ 

จะเข้าสูพ้ื่นที่ปลอดเชื้อ (Safety Zone)  
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเมื่ออยู่ในพื้นที่ปลอดเชื้อ (Safety Zone) แล้ว จะมีการสุ่มตรวจ ATK 

ร้อยละ 10 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกสัปดาห์ 
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RT) และ 6 มาตรการเสริม 

(SSET-CQ) อย่างเคร่งครัด 

10. แนวปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ โรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ส าหรับผู้ปกครองและ
บุคคลภายนอก 

1. ห้ามเข้าพ้ืนที่ปลอดเชื้อ (Safe Zone) ของโรงเรียนในทุกกรณ ี
2. ในการเข้าพ้ืนที่ส านักงาน (สีฟ้า) ให้เข้าประตูอัศวพาหุ แลกบัตรประชาชนและรับบัตรอนุญาต

เข้าพ้ืนที่ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ (ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และตรวจ ATK มีผลเป็นลบจึงจะเข้า
บริเวณโรงเรียนได้  
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11. ผังบริเวณโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. ที่พักนักเรียน มี 9 คณะ(หอพัก)   
1.1 คณะเด็กเล็ก (ป.4-ป.6) จ านวน 3 คณะ คือ คณะสนามจันทร์ (1) คณะนันทอุทยาน(2)   

คณะสราญรมย์(3) 
1.2 คณะเด็กโต (ม.1- ม.6) จ านวน 6 คณะ คือ คณะผู้บังคับการ(4)  คณะดุสิต(5)  คณะ

จิตรลดา(6)  คณะพญาไท(7)  คณะจงรักภักดี(8)  คณะศักดิ์ศรีมงคล(9) 

2. พื้นที่สนับสนุน อาคารเรียน และอาคารบริการ ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารดังต่อไปนี้ 

2.1 อาคารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย อาคารวชิรมงกุฎ อาคารเพชรรัตน อาคาร 
สุวัทนา อาคารประชาธิปก อาคารวชิราวุธานุสรณ์ อาคารดนตรี อาคารเวสสุกรรมสถิต อาคาร 100 ปี 
อาคารศิลปะ ห้องสมุด อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ 

2.2 อาคารอ่ืน ๆ ประกอบด้วย หอพักครูและบุคลากร โรงอาหาร อาคารภะรตราชา อาคารซักรีด 
หอประวัติ อาคารโภชนาการ อาคารรามจิตติ หอประชุม อาคารนวมภูมินทร์ อาคารทวีปัญญา และอาคาร      
อัศวพาห ุ
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12. จุดรับส่งนักเรียน 

1. เส้นทางการเข้าออกโรงเรียนและจุดคัดกรอง  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การรับ ส่งนักเรียนคณะเด็กโต (ม.1 - ม.6) 
- รถยนต์เข้าทางประตูอัศวพาหุ จอดจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) 

จึงจะอนุญาตให้เข้าบริเวณโรงเรียนตามเส้นทางดังภาพ ไปส่งตามคณะที่นักเรียนสังกัด 
- นักเรียนตรวจ ATK ตามจุดที่ก าหนดและด าเนินการตามมาตรการคัดกรองข้อ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับส่งนักเรียนคณะเด็กเล็ก (ป.4 – ป.6) 
-  รถยนต์เข้าทางประตู เวสสุกรรมสถิตเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ  (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)                

จึงจะอนุญาตให้เข้าบริเวณโรงเรียนตามเส้นทางและจอดจุดส่งนักเรียน เพ่ือตรวจ ATK ดังภาพ 
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13. ความเป็นอยูข่องนักเรียนภายใต้มาตรการ “Sandbox : Safety Zone in School” 

1. ให้นักเรียนนอนเตียงเว้นเตียง 
2. จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวตู้เว้นตู้ 
3. จัดอาหารให้นักเรียนเฉพาะคน 
4. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาขายอาหารว่างในโรงเรียน โดยฝ่ายโภชนาการจะจัดอาหารว่างให้กับ

นักเรียนทานทีค่ณะ 
5. ให้นักเรียนอาบน้ าจากฝักบัวเท่านั้น และสลับช่วงเวลาการใช้ห้องอาบน้ าเพื่อไม่ให้แออัด 
6. งดการใช้สระว่ายน้ า คอร์ทสควอช และสนามเทนนิส โดยอนุญาตให้ออกก าลังกายกลางแจ้ง

เท่านั้น 
7. งดการฝึกดนตรีในช่วงกักตัวและสังเกตอาการ 14 วัน 
8. การเรียนรักษาดินแดนเป็นไปตามท่ีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคก์ าหนด 
9. งดกิจกรรมที่ต้องออกนอกโรงเรียน 
10. จัดสถานที่สวดมนต์ตอนเช้า แยกคณะเด็กเล็กและคณะเด็กโต  

- เด็กเล็กสวดมนต์ที่โถงใต้อาคารวชิราวุธ 100 ปี  
- เด็กโตสวดมนต์ที่หอประชุม 

14. แนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

จัดสถานที่และก าหนดมาตรการด้านความเป็นอยู่และการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (6 มาตรการหลัก DMHT-RC และ 
6 มาตรการเสริม SSET-CQ) 
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จุดบริการแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือจ านวน 162 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

15. การจัดการเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1.1 นักเรียนที่อยู่บ้าน ใช้การเรียนการสอนแบบ Online 
1.2 นักเรียนที่อยู่โรงเรียน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1.2.1 ระยะ Quarantine สัปดาห์ที่ 1-2 สอนแบบ Online โดยเรียนใน Small Bubble 
เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร สวมหน้ากากอนามัย เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่ก าหนด 

1.2.2 ระยะ Safety Zone สัปดาห์ที่ 3-8 สอนแบบ Onsite และ Hybrid ในห้องเรียน ๆ 
ละไม่เกิน 25 คน ระยะห่าง 1.5 เมตร สวมหน้ากากอนามัย เปิดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ครู 
2.1 ครูที่จะสอนในโรงเรียนต้องพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการ 

คัดกรองของโรงเรียนและปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RT) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
อย่างเคร่งครัด 

2.2 ครูที่อยู่นอกโรงเรียนให้สอนแบบ Online 
2.3 ครูพิเศษให้สอนแบบ Online 
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16. แนวปฏิบัติและการให้บริการของแต่ละแผนก 
1.  แผนกโภชนาการ 

1.1  การบริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับครูและบุคลากร 
- ล้างมือก่อนรับบริการ 
- พนักงานบริการแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ 
- งดตักอาหารด้วยตนเอง ให้พนักงานเป็นผู้บริการ 
- เข้าแถวเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร  
- นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และหันหน้าไปทางเดียวกัน 
- ใช้ภาชนะส่วนตัว หรือแบบใช้แล้วทิ้ง 
- อาหารที่ปรุงสุกใส่ภาชนะห่อด้วยฟิล์มห่ออาหาร หรือใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  

1.2  เวลารับประทานอาหารของครูและบุคลากร 
-  อาหารเช้า เวลา :  07.00 – 08.30 น. 
-  อาหารกลางวัน  แบ่งเวลาเป็น 3 ช่วง  ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  :  11.30 – 12.15 น. 
ช่วงที่ 2  :  12.15 – 13.00 น. 
ช่วงที่ 3  :  13.00 – 14.30 น. 

1.3  การบริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน 
- ล้างมือก่อนรับบริการ 
- พนักงานบริการแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ 
- นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร  
- เสริฟอาหารเฉพาะคน 

1.4  เวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
- อาหารเช้า   เวลา  :  06.50 – 07.20 น. 
- อาหารกลางวัน  เวลา  :  13.00 – 13.45 น. 
- อาหารเย็น   เวลา  :  18.20 – 18.45 น. 

  (รับประทานที่คณะเท่านั้น) 
1.5 เวลารับประทานอาหารว่างของนักเรียน 

-  ระดับประถม เวลา :  10.20 – 10.40 น. 
-  ระดับมัธยมต้น      เวลา :  10.20 – 10.40 น. 
-  ระดับมัธยมปลาย เวลา :  11.10 – 11.30 น.  

          (รับประทานที่คณะเท่านั้น) 
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การจัดส่งอาหารจากแผนกโภชนาการไปตามคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.  แผนกซักรีด 

2.1 พนักงานบริการแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ 
2.2 รับผ้าที่จุดรับส่งมาซัก 
2.3 ผ้าที่รับมาต้องใส่ภาชนะให้มิดชิดเพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ 
2.4 ก าหนดรับผ้าแต่ละคณะวันเว้นวัน แตร่ับหน้ากากอนามัยผ้าทุกวัน 
2.5 คัดแยกผ้าก่อนซัก 
2.6 บรรจุผ้าที่ซักแล้วใส่ถุงผ้าส าหรับนักเรียนแต่ละคน และน าไปส่งที่จุดรับส่งแต่ละคณะ 
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       ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ชื่อบัญชี : วชิราวุธวิทยาลัย 
  สาขาส านักพระราชวงั(สนามเสือป่า) 

เลขท่ีบัญชี 130-2-08252-6 

3.  แผนกการเงิน 

3.1 โรงเรียนจะส่งใบแจ้งช าระค่าเล่าเรียน (Pay-in Slip) ไปที่ E-mail ของนักเรียน โดย
ผู้ปกครองสามารถน าใบแจ้งช าระค่าเล่าเรียนไปช าระที่ธนาคาร หรือช าระด้วย QR Code / Bar Code 
ผ่าน Internet banking หรือ Mobile banking 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2  การช าระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
-  โอนเงินเข้าบัญชี 

 
 

 
 
 
 
 

 -  ส่งหลักฐานการช าระเงินไปท่ี 
 

  

 

LINE ID : junya16456 
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4.  ห้องเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ 

ขั้นตอนการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ 

นักเรียน บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ 

1. ห้ามนักเรียนมาเบิกของด้วยตนเอง 1. เขียนรายการที่จะเบิกในใบเบิก 
2. ให้นักเรียนเขียนรายการที่จะเบิกในใบเบิก 2. ส่งใบเบิกท่ีอนุมัติแล้วให้ห้องเบิก 
3. ส่งใบเบิกที่ผู้ก ากับคณะหรือหัวหน้าครูคณะ เพื่อ
รวบรวมส่งให้ห้องเบิก 

3. ห้องเบิกจัดเตรียมของตามใบเบิกแยกเป็นบุคคล 
และหน่วยงาน 

4. ห้องเบิกจัดเตรียมของตามใบเบิก แยกเป็นรายบุคคล 
และนัดหมายรับของ 

4. ห้องเบิกนัดหมายมารับของ 

 

17. แผนเผชิญเหตุ 

1. ปฏิบัติตามมาตราการที่ราชการก าหนด  
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2. ขั้นตอนส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากร กรณีสงสัยติดเชื้อโควิด-19 หรือ สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่ออยู่ใน School Isolation 
3.1 ห้ามออกจากที่กักกันและห้ามเยี่ยม (Seal) 
3.2 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RT) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเคร่งครัด 
3.3 ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน 
3.4 แยกของใช้ส่วนตัวให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด 
3.5 วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว และวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล โดยบันทึกผลไว้เพ่ือรายงานประกอบการ

วินิจฉัยโรค 
3.6 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมส านักงานเขตพ้ืนที่ดุสิต และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการ 
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18. การประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
1. Thai Stop Covid Plus (TSC+)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. MOECOVID  
3. ไทย เซฟ ไทย 

19. การก ากับ ติดตาม ทบทวน ประเมิน และรายงาน  

โรงเรียน คณะกรรมการอ านวยการ และหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่โรงเรียนและ
ส านักงานเขตดุสิต ร่วมกันก ากับ ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการภายใต้ 
การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา “Sandbox : Safety Zone in School”อย่างต่อเนื่อง 

20. ช่องทางติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน 

1. โทรศัพท์ : 0 2669 4526-9 
2. อีเมล : info@vajiravudh.ac.th 
3. LINE Official Account : VC Learning Center 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การเตรียมการส าหรับเปิดโรงเรียน 
ภายใต้การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
“Sandbox : Safety Zone in School” วชิราวุธวิทยาลัย  

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธบิดีกรมอนามัย และคณะกรรมการควมคุมโรคฯ 
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นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. และคณะฯ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ และคณะฯ 
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แบบส ารวจความประสงค์นักเรียนเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/1 
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ข้อมูลเพิ่มเติม วชิราวุธวิทยาลัย จากการที่ได้รับแจ้งจาก ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

เรื่อง การเพ่ิมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิตามห้องเรียน เพ่ิมเครื่องหมายสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง และการจัดการขยะ 

เนื่องด้วยวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนระบบปิดแบบพักนอน และมีความประสงค์จะเปิดเรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินงานภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) Sandbox : Safety Zone in School ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาเอกชน และได้รับแจ้งจากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
1. จุดคัดกรองวัดอุณภูมิ (Screening Zone) 

1.1. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษา : บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ผู้ที่เข้าโรงเรียนทุกคนต้องได้รับ
การตรวจวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิต้องน้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จึงอนุญาตให้เข้าในโรงเรียน
ได้ 

1.2. ติดสัญลักษณ์ในการคัดกรอง ด้วยสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าอกเสื้อ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย  
1.3. ภายในบริเวณอาคาร : มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิไว้คัดกรอง 
1.4. ทางเข้าอาคารเรียน : ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทุกอาคาร นักเรียนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ          

(น้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) จึงจะเข้าห้องเรียนได้  
1.5. ที่พักนักเรียน : ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่พักนักเรียน นักเรียนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ             

(น้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) จึงจะเข้าที่พักได้  

ในกรณีที่นักเรียนมีอุณหภูมิ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 
และหายใจล าบาก จะต้องคัดแยกไปที่ School isolation เพ่ือเฝ้าระวังและด าเนินการตามมาตรการที่
สาธารณสุขก าหนด 

คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียน    จุดวัดอุณหภูมิบริเวณอาคารเรียน           จุดวัดอุณหภูมิบริเวณอาคาร 
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2. เครื่องหมายเว้นระยะห่าง 
2.1. ก าหนดเครื่องหมายเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ติดที่โต๊ะ เก้าอ้ี และพ้ืน 
2.2. หอประชุม : เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม สวดมนต์ และเคารพธงชาติ ในช่วงเช้า นักเรียนจะนั่ง

เก้าอ้ีเว้นระยะห่าง โดยมีสัญลักษณ์ก ากับไว้  
2.3. โรงอาหาร : ครูและบุคลากร จะเข้าแถวตามสัญลักษณ์ก าหนดที่พ้ืน และนั่งทานอาหารตาม

สัญลักษณ์บนโต๊ะอาหาร 
2.4. อาคารส านักงาน : ติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในอาคาร  
2.5. ที่พักนักเรียน : จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะรับประทานอาหาร 1.5 เมตร และติด

สัญลักษณ์บริเวณโต๊ะและเก้าอ้ี 
2.6. ห้องเรียน : ติดสัญลักษณ์บริเวณท่ีคัดกรอง เพ่ือรอเข้าตรวจวัดอุณหภูมิ 
 
 

 

สัญลักษณ์เว้นระยะห่างตามพ้ืนที่ใช้งาน 
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จุดยืนเข้าแถวบริเวณต่างๆ และจุดนั่งบริเวณอาคาร 
 

3. การจัดการขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ 
โรงเรียนได้ก าหนดพ้ืนที่วางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในที่พักนักเรียน อาคาร
เรียน โรงอาหาร และสถานที่ต่าง ๆ  

3.1. การจัดการขยะมูลฝอย 
3.1.1.ผู้เก็บขยะมูลฝอยจะต้องสวมใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนเก็บขยะเพ่ือป้องกันการสัมผัสขยะ และล้าง

มือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังเก็บรวบรวมขยะแล้ว 
3.1.2.น าขยะมูลฝอย ใส่ถุงขยะสีด า 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วน าไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอขน

ย้ายไปก าจัด 
3.2 กรณีขยะติดเชื้อ  

3.2.1 เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น  
3.2.2 มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง (แอลกอฮอล์ 70% ,น้ ายาฟอกขาว) 
3.2.3 น าขยะติดเชื้อไปไว้ที่จุดพักขยะติดเชื้อเพ่ือรอการขนย้ายไปก าจัด 
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3.2.4 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ จะมีรถของส านักงานเขตดุสิตมาจัดเก็บขยะติดเชื้อ 
และขนย้ายไปก าจัด 

3.2.5 ทุกวันเสาร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จ ากัด เข้ามาจัดเก็บและขน
ย้ายไปก าจัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ถังขยะมูลฝอยทั่วไป                            ถังขยะติดเชื้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ชุดผู้เก็บขยะติดเชื้อ            บริษัทขนย้ายขยะติดเชื้อ  
     

 
 

      วชิราวุธวิทยาลยั 
16 ตุลาคม 2564 
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