
 
 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ร้อยเอ็ด 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

______________________ 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามข้อกำหนด
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                       
(ฉบ ับท ี ่  ๓๒ )  ล งว ั นท ี ่  ๒๐  ก ั นยายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ  Sandbox : Safety Zone in School                              
เพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
บุคคลอื ่น ๆ ที ่มาติดต่อโรงเร ียนเป็นสำคัญ  โรงเร ียนเฉลิมพระเกียรต ิสมเด ็จพระศรีนครินทร์ ร ้อยเอ็ด                                
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone 
in School ดังนี้ 
  ๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษาประเภท              
พักนอนหรือโรงเรียนประจำ ประกอบด้วย 
   ๑.๑ หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
    ๑.๒ พ้ืนที่/อาคารสนับสนุนการบริการ เช่น โรงอาหาร โรงซักรีด หอประชุม 
    ๑.๓ พ้ืนที่/อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โดยจัดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดอาคารและพ้ืนที่
โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น Covid free Zone 
  ๒. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะ
ดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอน
ในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพ้ืนที่ 
แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
  ๓. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้องเตรียมการ 
ประเมินความพร้อม ดังนี้ 
    ๓.๑ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ต้องดำเนินการ 
    ๑) ต้องประเมินและผ่านการประเมินความพร้อมโดยใช้เครื่องมือ Thai Stop Covid Plus  
(TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE Covid 
     ๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมี
แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

/๓) ต้องจัดอาคาร... 
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    ๓) ต้องจัดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน ดังนี้ 
     (๑) Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone)  
ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอ่ืน รวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอ่ืนได้ 
     (๒) Quarantine Zone จัดพ้ืนที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน 
ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble 
     (๓) Safety Zone จัดเป็นพ้ืนที่ปลอดเชื้อปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติ
ภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย 
     (๔) ต้องมีระบบ/แผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีมตรวจราชการ บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 
  ๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรต้องปฏิบัติ 
   ๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วนนักเรียนและ
ผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษาที่
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พ้ืนที่สีแดง)และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม)  
   ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit 
(ATK) ก่อนเข้า Quarantine Zone  
   ๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนด ๑๔ วัน                
ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลงตามความเหมาะสม 
๗-๑๐ ว ัน) รวมถ ึงการทำก ิจกรรมในแบบ Small Bubble และหล ีกเล ี ่ยงการทำก ิจกรรมข ้ามกล ุ ่มกัน 
  ๔. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ 
ดังนี้ 
    ๔.๑ โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online  
หรือแบบผสมผสาน(Hybrid) 
    ๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตามเขต
พ้ืนที่การแพร่ระบาด  
    ๔.๓ ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพ่ือเฝ้าระวังตาม
เกณฑ์จำแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาด  
    ๔.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)  
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
      ๑) มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 ประการ ได้แก่ 
     (๑) เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร  
     (๒) ใส่หน้ากาก (Mask Wearing) ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ที่อยู่ในสถานศึกษา  
     (๓) ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ วินาที  
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
 

/(๔) คัดกรองวัดไข้... 
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     (๔) คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา  
     (๕) ลดการแออัด (Reducing) ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก  
     (๖) ทำความสะอาด (Cleaning) บริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได 
เป็นต้น 
     ๒) มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๖ ประการ ได้แก่ 
      (๑) ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด  
     (๒) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลด
สัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน  
     (๓) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชั่วโมง 
ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง  
     (๔) ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามทีร่ัฐกำหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียน
บันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน  
     (๕) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง  
     (๖) กักกันตัวเอง (Quarantine) ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 
ที่มีการระบาดของโรค 
   ๔.๕ นักเรียน ครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม 
ประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 
   ๔.๖ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    ๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน 
MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
    ๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 
และจัดนักเรียนในห้องเรียน ขนาดปกติ (๖ * ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๐ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน 
ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร  พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
    ๓) จัดให้มีระบบบริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร 
หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีการตรวจสอบทางโภชนาการก่อน
นำมาบริโภค เป็นต้น 
    ๔) จัดให้มีการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน 
โรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภค และการจัดการขยะ 
    ๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักกันตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรับรองการ
ดูแลรักษาเบื้องต้นกรณี นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือ  
ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
 

/๖) ควบคุมดูแล… 
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    ๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้นโดยหลีกเลี่ยง
การเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป - กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน  
รถยนต์ส่วนบุคคล พาหนะโดยสารสาธารณะ 
    ๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 
ผลการประเมิน TST ผลการตรวจ ATK ภายใน ๗ - ๑๔ วัน และ ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน 
  ๔.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน Thai  
Stop Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                
  
 
                                         

          ( นายสุนทร  สีหานาม )                                      
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


