
       
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด           
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในระหว่างวันที่  1 – 11  มิถุนายน  2564  (ระยะท่ี 1) 

  เนื่องด้วยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมายังกระทรวงศึกษาธิการ      
ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอก
ใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 เพ่ือเป็น
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงก าหนดแนวปฏิบัติฯ ดังนี้ 

1. มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
1.1 ประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) 44 ข้อ (6 มิติ) ที่

เว็บ ไซต์  http://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school และรายงานผลไปยั งอาชี วศึ กษาจั งหวัด
นครศรีธรรมราช และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2  ด าเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ 6 มาตรการหลัก  (DMHT-RC)  และ 6 
มาตรการเสริม (DMHT-RC) 

1.3  การเข้าออกวิทยาลัย  
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกคน 

เข้า-ออก ทางเดียวโดยผ่านประตูทางด้านหน้าของวิทยาลัยฯ  
      2) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าวิทยาลัย  โดยยึดหลัก Social distancing เว้นระยะห่าง  
อย่างน้อย 1-2 เมตร  โดยวัดให้มีครูเวรและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง 

3) วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมอ่านค่าไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  
       4) การตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ครูเวรพาไปนั่งพัก ณ จุดพักที่
ก าหนดแล้วท าการตรวจวัดใหม่อีกครั้ง   หากอุณหภูมิ  37.5 องศาเซลเซียส  ให้ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือแจ้ง
ผู้ปกครองรับไปพบแพทย์ 

5) สแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออก  
6) ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

   7) รณรงค์ให้นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  ลงทะเบียนฉีดวัดซีน  
ป้องกัน  COVID-19  

2. การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 
2.1 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 รวม 
18 สัปดาห์ 

 

http://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school%20และ


 
2.2  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาและมีเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการของวิทยาลัย 

2) ครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเวลา 07.00 น. 
3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค  และ

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต ทุกวันในกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) หลังกิจกรรม
เข้าแถวเครารพธงชาติ โดยการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ตาม “แบบคัดกรองสุขภาพ” ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
หากพบอาการผิดปกติให้แจ้งงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ทันที 

4)  ผู้จ าหน่ายอาหาร ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน    
ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและที่คีบหยิบจับอาหาร 
จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้บริหาร ณ บริเวณหน้าร้าน รวมถึงจัดเวรท าความสะอาดพ้ืนที่นั่งรับประทานอาหาร      
ท าความสะอาดโต๊ะด้วยน้ ายาท าความสะอาด  

2.3  นักเรียน นักศึกษา 
การปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพระหว่างอยู่ในวิทยาลัย 
1) นักเรียน นักศึกษา ต้องสวมสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100%  ตลอดเวลา 
2) เว้นระยะห่าง  ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
3) ล้างมอืด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
4) นักเรียน นักศึกษา  ควรมีแก้วน้ าใช้ส่วนตัว 
5) นักเรียน นักศึกษา ควรมีแอลกอฮอล์ หรือเจลแบบพกพาส าหรับใช้ส่วนตัว 
6) ในการใช้บริการโรงอาหารควรนั่งเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือนั่งโต๊ะไม่เกิน      

โต๊ะละ 2 คน  
 7) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจล หรือแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียน 

8) งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสหรือมีความเสี่ยง 
9) การออกนอกสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาต้องขออนุญาตโดยการเห็นชอบของครู              

ที่ปรึกษาหรือครูปกครองของแผนกวิชายื่นแสดงใบอนุญาตขอออกนอกสถานศึกษาต่อยาม/เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
พร้อมประทับตรา “ผ่านการคัดกรองแล้ว” 

2.4 การจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติงานและอาคารสถานที่  
1)  ห้องเรียนวิชาทฤษฎีและหอ้งปฏิบัติงานให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

เช่น  ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพักทางเดิน 
2)  การเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนต้องนั่งเก้าอ้ีตัวเติม ตามเลขที่ หรือท่ีครูผู้สอนจัดไว้ให้

เท่านั้น 
3)  จัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน  กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดเว้นระยะห่าง

ระหว่างบุคคล 
4) กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการแบ่งจ านวนนักเรียน  หรือการใช้พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณ

สถานศึกษาให้มีสลับวันเรียนแต่ละแผนกวิชา (ตารางแนบท้ายประกาศ) ส่วนการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษา  
ตามความเหมาะสม 

5)  จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน  การเรียนกลุ่มย่อย  หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบท
สถานการณ์ และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 



 
6)  จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้

เครื่องปรับอากาศ  และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
7)  ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อนเรียนและ พักเที่ยง หรือ

กรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ก่อนหลังใช้งานทุกครั้ง 
8)  จัดให้มีสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น ที่นั่งรับประทาน

อาหาร จุดชื้ออาหาร จุดรับอาหาร  
9) ท าความสะอาดพื้นผิว ลูกปิดประตู มือจับประตู ราวบันได และอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้านนอกอาคาร

ทุกอาคาร และท าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ ส าหรับห้องพักครูแต่ละแผนกวิชาขอให้ครู
ประจ าแผนกวิชาช่วยกันดูแลความสะอาด 

10) ท าความสะอาดห้องสุขาทุกห้องทุกอาคาร  ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อม
จัดหาอุปกรณ์ใส่สบู่เหลวในห้องสุขาทุกห้องทุกอาคารและเติมสบู่เหลวให้มีใช้ตลอดเวลา 

11) ห้องพักครู จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิด
ประตูระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง  

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
1) การเรียนในชั้นเรียน  (On-Site) แบบสลับชั้นเรียนมาเรียนของนักเรียน  นักศึกษา แบบสลับ

แผนกวิชา สัปดาห์ละ 1 วัน ตามตารางท่ีก าหนด (1 ห้องเรียน : นักเรียน 20 คน) 
2) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) จัดให้ผู้เรียน เรียนผ่านช่องทางการสอนออนไลน์ หรือสื่อ

ออนไลน์ Video Conference หรือ Platform ต่างๆ เช่น Platform DEEP, Zoom, Microsoft Team, Google 
Meet, ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom , Facebook , Line Group , Messenger , E-book หรืออ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสมตามตารางสอนรายบุคคล 

วิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  
ขั้นที่ 1 ตระหนักรู้ : สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นให้กับนักเรียน       
          นักศึกษา 
ขั้นที่ 2 เรียนรู้ : จัดการเรียนการสอนช่องทางการสอนออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ 
ขั้นที ่3 สร้างเสริมทักษะ : สรา้งเสริมทักษะของนักเรียนโดยการใช้แอพพลิเคชั่นเสริม   
          เช่น Kahoot , การประเมินผลแบบออนไลน์  (Google Form) 
ขั้นที่ 4 สอน : ออกแบบและพัฒนาการสอน และด าเนินการสอนออนไลน์ สร้างการมี 
         ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ขั้นที่ 5 สร้าง : สร้างกลุ่มผู้เรียนออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชา 

3) การจัดการเรียนการสอน (On Hand) ส าหรับกรณีพิเศษ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีความพร้อม  
    ในกรณีที่ผู้เรียนบางส่วนไม่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น อุปกรณ์ใน
การใช้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ให้ครูผู้สอนออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม           
ของนักเรียน และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เช่น หนังสือเรียน ใบความรู้ หรือการท าใบกิจกรรม ใบงานที่ครู
มอบหมาย  

4. การฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
1) สถานประกอบการ มีความพร้อมในการรับนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ 

ภายใต้ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) นักเรียน นักศึกษา ต้องได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครอง และปฏิบัติตน
ตาม  6  มาตรการหลัก  (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (DMHT-RC) อย่างเคร่งครัด 



 
2) สถานประกอบการ ไม่มีความพร้อมในการรับนักเรียน นักศึกษา ให้แผนกวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) นักเรียนระบบปกติ ให้ครูผู้สอนในรายวิชาฝึกงาน จัดกิจกรรม/โครงงานหรือ
โครงการทดแทน หรือ PjBL (Project Based Learning)  

2.2) นักเรียนระบบทวิภาคี ให้ครูผู้สอนรายวิชา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตาม
รายวิชาที่รับผิดชอบตามตารางสอน รวมถึงจัดกิจกรรม/โครงงานหรือโครงการทดแทน หรือ PjBL (Project 
Based Learning) ให้ครบสมรรถนะรายวิชา 

3) การนิเทศการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ผ่านระบบออนไลน์  

5. การรายงานการสอนออนไลน์ 
กรณีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนต้องแนบภาพหน้าจอ     

การสอนที่แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการสอนออนไลน์  ในแต่ละรายวิชาตามตารางสอนรายบุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดและรายงานการสอนผ่านฝ่ายวิชาการทุกสัปดาห์ 

 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1) ในการเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  1  เมตร 
  2) การจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงให้หมุนเวียนตามตารางที่วิทยาลัยก าหนดรอบละไม่เกิน  
500 คน  ในเขตพ้ืนที่  1,089 ตารางเมตร  (กว้าง 33 เมตร X ยาว 33 เมตร)  กรณีจ านวนเกินที่ก าหนดให้
แบ่งรอบการเข้าแถว 
  3) ให้มีครูเวรท าหน้าที่จัดแถวหน้าเสาธงโดยให้นักเรียน  นักศึกษายืนตามจุดที่ก าหนด  และเว้น
ระยะห่างไม่น้อยกว่า  1  เมตร 
  4) งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจ านวนมากและก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  5) งดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  และกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 7. มาตรการหากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระหว่างเปิดเรียน  
  (เม่ือพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย คิดคาดว่าอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อในวิทยาลัย) 

1) แจ้งข้อมูลสร้างความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
2) ปิดสถานศึกษา เพ่ือท าความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน วิทยาลัยก าหนดรูปแบบการเรียน

การสอนเฉพาะเพ่ือให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
3) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรการควบคุม ส ารวจคัดกรอง

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนและด าเนินตามขั้นตอนที่ก าหนด หากพบเกณฑ์สอบสวน (PUL) ให้เก็บ
ตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ  

4) เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน โดยร่วมกับทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุก
วันจนครบก าหนด 

   ประกาศ  ณ วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
                       (นายสายันต์ แสงสุริยันต์) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


