


 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๗) 
------------------------------------------------ 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๗) ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา ๒0๑๙ (โควิต-๑๙) ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น โดยมติของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด-๑๙) เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
กำหนดให้ต้ังแต่วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ปรับสถานการณ์พื้นท่ีท่ัวราชอาณาจักรเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง          
(สีเหลือง) ๖๕ จังหวัด และพื้นท่ีนำร่องการท่องเท่ียว (สีฟ้า) ๑๒ จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้
อาคารสถานท่ีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคเรียน
ท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 ในการนี้  เพื่ อให้การเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เป็นสำคัญ จึงวางแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน รูปแบบ On Site ดังนี้  
 ๑. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
  ๑.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   1) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเส่ียง ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus 
(TSC+)  
   2) ให้ครูและบุคลากรทุกคน ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ตลอดเวลา  
   3) ขอให้งดไปสถานท่ีท่ีมีความเส่ียง เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานท่ีท่ีมีคนรวมกลุ่มกัน     
เป็นจำนวนมาก เป็นต้น  
   4) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ ำ ภาชนะใส่
อาหาร เป็นต้น และหลีกเล่ียงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น  
   5) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูล กิจกรรมและลำดับเวลาส่วนบุคคล 
(Timeline) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตนเองและเป็นข้อมูลสำหรับกรณีสอบสวนโรค  
   6) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นท่ี
เส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
   7) ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าท่ีประจำจุดคัดกรองท่ีได้รับมอบหมาย ก่อนเวลา 07.00 น.  
   8) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็น
ของ ตนเอง เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เป็นต้น  

๙) ติดตามข้อมูล... 



    
   9) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำการป้องกัน 
ตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
   10) ส่ือสารความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียง
จากการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา เช่น คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม 
การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด  
   11) ทำความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมท่ีเป็นจุดสัมผัสเส่ียง ทุกครั้ง 
หลังใช้งาน  
   12) ควบคุมดูแลการจัดท่ีนั่งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ระหว่างโต๊ะเรียน 
เครื่องมือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ การจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และกำกับให้นักเรียน
นักศึกษา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ  
   13) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาและในรายวิชา ท่ี
สอน การขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียงต่อการติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร  
   14) ทำการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต 
ทุกวันในกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา ตาม “แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19” หากพบหรือสังเกตอาการเส่ียงโรคโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย
หอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รู้รส ให้แจ้งงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ทันที  
  ๑.2 นักเรียน นักศึกษา  
   1) ให้นักเรียน นักศึกษา ประเมินความเส่ียง ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
   2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา  
   3) ขอให้งดไปสถานท่ีท่ีมีความเส่ียง เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานท่ีมี่มีคนรวมกลุ่มกันเป็น
จำนวนมาก เป็นต้น  

   4) ให้มีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเล่ียงการ
นั่ง รับประทานอาหารและการใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น  
   5) ให้จัดทำข้อมูล กิจกรรมและลำดับเวลาส่วนบุคคล (Timeline) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ตนเอง และเป็นข้อมูลสำหรับกรณีสอบสวนโรค  
   6) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ทันที  
   7) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำ 
การป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
   8) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังจากใช้ห้องน้ำ หลีกเล่ียงสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 
จมูก โดยไม่จำเป็น  
   9) เว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนช่วงพัก และหลัง
เลิกเรียน  
  ๑.3 ผู้มาติดต่อราชการ  
   1) บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการ ให้แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ข้อมูลตาม “แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
ใน สถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” และลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนดผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้ง  

๒) สวมใส่หน้ากาก... 

-๒- 



 
 
   2) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ตลอดเวลาท่ีอยู่ในวิทยาลัยฯ  
   3) คำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร โดยยึดหลัก Social 
distancing อย่างเคร่งครัด  
   4) ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการท่ีวิทยาลัยฯ จัดให้ ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง 15  
  ๑.4 แม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร  
   1) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลาท่ีอยู่ในวิทยาลัยฯ และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง  
   2) สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส รีบแจ้งงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และไปพบแพทย์ทันที  
   3) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและท่ีคีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง  
   4) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ  
   5) จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า ณ บริเวณหน้าร้านค้า  
   6) ทำความสะอาดสถานท่ีปรุงและประกอบอาหาร ก่อนและหลังการปรุงและประกอบ
อาหาร  
   7) จัดเวรทำความสะอาดพื้นท่ีบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารให้สะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ
และท่ีนั่งให้สะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง ตามห้วงเวลาการจัดรอบการรับประทาน
อาหาร ของวิทยาลัยฯ 
   8) มีของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
และทำความสะอาด หรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน  
   9) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นท่ีเส่ียง คำแนะนำ
การป้องกันตนเองและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูล ท่ีเช่ือถือได้  
   10) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังจากใช้ห้องน้ำ หลีกเล่ียงสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 
จมูก โดยไม่จำเป็น  
 2. การจัดห้องเรียน โรงฝึกงาน และอาคารสถานท่ี  
  2.1 ห้องเรียน และโรงฝึกงาน  
   1) ห้องเรียนวิชาทฤษฎีและโรงฝึกงานให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 
เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ท่ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพักทางเดิน  
   2) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและ
หลัง การใช้งาน อย่างน้อย 15 นาทีเช่น เปิดประตู หน้าต่าง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
   3) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 
10 นาที ในทุก ๆ 2 ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเท่ียงหรือช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอน 
กำหนดเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
   4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเส่ียง ก่อนเรียนและพักเท่ียง 
หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
  2.2 โรงอาหาร  
   1) จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อน
ทางเข้า โรงอาหาร  
   2) ทุกคนท่ีจะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
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๓) จัดให้มี... 



 
   3) จัดให้มีสัญญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น 
ท่ีนั่งรับประทานอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร  
  2.3 อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา จัดพื้นท่ีทำกิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด จัดให้เล่น
กีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาก่อน
หรือหลังเล่น  
  2.4 ห้องสุขา  
   1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ  
   2) การทำความสะอาดห้องสุขา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดท่ัวไป พื้น
ห้องสุขา ให้ฆ่าเช้ือโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เน้นบริเวณท่ีรองนั่งโถส้วม ฝาปดิโถ
ส้วม ท่ีกดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือ กลอนประตู อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ  
   3) หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ
น้ำยาฆ่าเช้ือ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผ่ึงแดดให้แห้ง  
  2.5 ห้องพักครู  
   1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ควร
คำนึงถึงสภาพ บริบท และขนาดพื้นท่ี และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social 
distancing อย่างเคร่งครัด  
   2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา  
   3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเล่ียงการใช้ 
เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่าง 
ระบายอากาศ ทุก 2 ช่ัวโมงและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
   4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเส่ียง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  
   5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครู บริเวณทางเข้าด้านหน้าประตู  
  
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๒   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2565 

 
 
 
 (นางสาวสุกัญญา  สุขสถาน) 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
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