ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

-----------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรื อสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒0๑๙ (โควิต-๑๙) ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมติของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒0๑๙ (โควิด-๑๙) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
กำหนดให้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ ป รั บ สถานการณ์ พื้ น ที่ ทั่ วราชอาณาจั ก รเป็ น พื้ น ที่ เฝ้ า ระวั ง สู ง
(สีเหลือง) ๖๕ จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ๑๒ จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้
อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครนายก สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เป็นสำคัญ จึงวางแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน รูปแบบ On Site ดังนี้
๑. การบริหารจัดการสถานศึกษา
๑.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus
(TSC+)
2) ให้ครูและบุคลากรทุกคน ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ตลอดเวลา
3) ขอให้ งดไปสถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง เช่ น สถานบั น เทิ ง หรือ สถานที่ ที่ มี ค นรวมกลุ่ม กั น
เป็นจำนวนมาก เป็นต้น
4) ให้ครูและบุค ลากรทางการศึกษามีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ ำ ภาชนะใส่
อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น
5) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูล กิจกรรมและลำดับเวลาส่วนบุคคล
(Timeline) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตนเองและเป็นข้อมูลสำหรับกรณีสอบสวนโรค
6) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
7) ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเวลา 07.00 น.
8) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ให้น ำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ ป้องกันมาใช้เป็น
ของ ตนเอง เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เป็นต้น
๙) ติดตามข้อมูล...

-๒9) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกัน
ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
10) สื่อสารความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา เช่น คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม
การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด
11) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้ง
หลังใช้งาน
12) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ที่ นั่ ง ในห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ระหว่า งโต๊ ะ เรีย น
เครื่อ งมื อ ครุ ภั ณ ฑ์ และอุป กรณ์ การจัด เว้ น ระยะห่ างระหว่างบุ คคลอย่ างน้ อ ย 1 เมตร และกำกั บ ให้ นั ก เรีย น
นักศึกษา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ
13) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาและในรายวิชา ที่
สอน การขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร
14) ทำการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต
ทุกวัน ในกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา ตาม “แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19” หากพบหรือสังเกตอาการเสี่ยงโรคโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย
หอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้แจ้งงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ทันที
๑.2 นักเรียน นักศึกษา
1) ให้นักเรียน นักศึกษา ประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)
2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3) ขอให้งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานที่มี่มีคนรวมกลุ่มกันเป็น
จำนวนมาก เป็นต้น
4) ให้มีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการ
นั่ง รับประทานอาหารและการใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น
5) ให้ จั ด ทำข้ อ มู ล กิ จ กรรมและลำดับ เวลาส่ว นบุ ค คล (Timeline) เพื่ อ เป็ น การเฝ้ าระวั ง
ตนเอง และเป็นข้อมูลสำหรับกรณีสอบสวนโรค
6) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ทันที
7) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำ
การป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
8) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลัง จากใช้ห้องน้ ำ หลีกเลี่ยงสัมผัสใบหน้า ตา ปาก
จมูก โดยไม่จำเป็น
9) เว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนช่วงพัก และหลัง
เลิกเรียน
๑.3 ผู้มาติดต่อราชการ
1) บุคคลภายนอกที่ เข้ามาติดต่อราชการ ให้แสดงบั ตรประจำตัวต่อเจ้าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ข้อมูลตาม “แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
ใน สถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” และลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้ง
๒) สวมใส่หน้ากาก...

-๓2) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยฯ
3) คำนึ งถึ งการเว้น ระยะห่ างระหว่า งบุ ค คล อย่ างน้ อ ย 1 - 2 เมตร โดยยึ ดหลัก Social
distancing อย่างเคร่งครัด
4) ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการที่วิทยาลัยฯ จัดให้ ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง 15
๑.4 แม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร
1) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยฯ และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
2) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และไปพบแพทย์ทันที
3) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง
4) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ
5) จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า ณ บริเวณหน้าร้านค้า
6) ทำความสะอาดสถานที่ ป รุง และประกอบอาหาร ก่ อนและหลั ง การปรุง และประกอบ
อาหาร
7) จัดเวรทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารให้สะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ
และที่นั่งให้สะอาด ด้วยน้ ำยาทำความสะอาดหลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง ตามห้วงเวลาการจัดรอบการรับประทาน
อาหาร ของวิทยาลัยฯ
8) มีของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ ำ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
และทำความสะอาด หรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน
9) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำ
การป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้
10) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังจากใช้ห้องน้ ำ หลีกเลี่ยงสัมผัสใบหน้า ตา ปาก
จมูก โดยไม่จำเป็น
2. การจัดห้องเรียน โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่
2.1 ห้องเรียน และโรงฝึกงาน
1) ห้องเรียนวิชาทฤษฎีและโรงฝึกงานให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2
เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพักทางเดิน
2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและ
หลัง การใช้งาน อย่างน้อย 15 นาทีเช่น เปิดประตู หน้าต่าง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
3) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย
10 นาที ในทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน
กำหนดเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อนเรียนและพักเที่ ยง
หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
2.2 โรงอาหาร
1) จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อน
ทางเข้า โรงอาหาร
2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
๓) จัดให้มี...

-๔3) จัดให้มีสัญญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น
ที่นั่งรับประทานอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร
2.3 อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา จัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด จัดให้เล่น
กีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาก่อน
หรือหลังเล่น
2.4 ห้องสุขา
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
2) การทำความสะอาดห้องสุขา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พื้น
ห้องสุขา ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถ
ส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือ กลอนประตู อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ
3) หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ
น้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
2.5 ห้องพักครู
1) จัด โต๊ะ เก้ าอี้ หรือ ที่นั่ ง ให้ มี การเว้น ระยะห่ างระหว่างบุ ค คล อย่ างน้อ ย 1 เมตร ควร
คำนึงถึงสภาพ บริบท และขนาดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social
distancing อย่างเคร่งครัด
2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้
เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่าง
ระบายอากาศ ทุก 2 ชั่วโมงและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครู บริเวณทางเข้าด้านหน้าประตู
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวสุกัญญา สุขสถาน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

