
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ ๒) 

----------------------------------------------- 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนด
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด       
ให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ประกอบกับหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๐.๖/ว๑๑๗๙๕ ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 และหนังสือ
ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ อต 0132/5987 เรื่องการอนุญาตเปิดเรียน Onsite (เรียนในห้องเรียน) 
บางส่วน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศรายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ข้อ  1  รายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ 
  ข้อ  2 ให้ส่วนราชการที่ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนตามความในข้อ 1 ด าเนินการ
พิจารณาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม มาตรการความเข้มงวดทาง
สาธารณสุข และด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทาง
ราชการก าหนด และตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  ข้อ  3 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ มีอ านาจตีความ ออกค าสั่ง       
ในกรณีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี สัตยาภรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
เรื่อง  รายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

..................................................... 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สามารถด าเนินการจัดการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัย 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อวิชา กลุ่ม-ชั้นปี 
จ านวน

นักศึกษา (คน) 
อาจารย์ผู้สอน 

1 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม วท.บ.สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 5 ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ 
2 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม วท.บ.สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 9 ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ 
3 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วท.บ.สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 9 ผศ.ดร.จิราภรณ ์นิคมทัศน์ 
4 ทักษะพ้ืนฐานงานวิจัยทางชีววิทยา   วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 12 อาจารย์ ดร.สุทธิดา วิทนาลัย 
5 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 5 อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พิระภาค 
6 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง

สาธารณสุข 
สาธาณสุข ชั้นปีที่ 2 26 อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม 

7 วิชากรีฑา 1 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 1 

24 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.กิตติ์  คุณกิตติ 

8 วิชากรีฑา 2 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 2 

30 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.กิตติ์  คุณกิตติ 

9 วิชาแอโรบิคแดนซ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 3 

29 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.กิตติ์  คุณกิตติ 

10 วิชามวยไทยประกอบดนตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 4 

13 อาจารย์ ดร.กิตติ์  คุณกิตติ 

11 วิชาดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 4 

13 อาจารย์ ดร.กิตติ์  คุณกิตติ 

12 วิชาการฝึกด้วยน้ าหนัก วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 3 

29 
(2 กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ 

13 วิชาวอลเลย์บอล วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 4 

13 ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย 

14 วิชาบาสเกตบอล 2 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 3 

29 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธวุะค า 

15 วิชาบาสเกตบอล 1 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 2 

30 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธุวะค า 

16 วิชาว่ายน้ า 1 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ชั้นปีที่ 1 

24 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์  แก้ว
ทรัพย์ 

17 วิชาการช่วยชีวิตและความปลอดภัย
ทางน้ า 

วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 3 

29 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์  แก้ว
ทรัพย์ 

18 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการ
กีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 2 

30 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช 
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ที ่ ชื่อวิชา กลุ่ม-ชั้นปี 
จ านวน

นักศึกษา (คน) 
อาจารย์ผู้สอน 

19 โภชนศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปีที่ 3 

29 
(2 กลุ่ม) 

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธวุะค า 

20 กีฬาส าหรับบุคคลพิเศษ วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 
4 

13 อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์  แก้ว
ทรัพย์ 

21 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
2 

15 อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น 

รวมทั้งสิ้น 31 กลุ่มเรียน จ านวนทั้งสิ้น  176 คน 
 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที ่ ชื่อวิชา กลุ่ม-ชั้นปี 
จ านวน

นักศึกษา (คน) 
อาจารย์ผู้สอน 

1 โครงงานวิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้าง 2  

ปี 4 13 ผศ.อรุณเดช บุญสูง  
พร้อมคณะ  

2 กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต ปี 1 3 ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล  
3 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ปี 4 4 ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล 

รวมทั้งสิ้น 20  
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มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับคณะทีไ่ด้รับอนุญาตให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (On-site บางส่วน) 

............................................................ 
 ให้คณะที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าหนด
บทบาทท่ีชัดเจนเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดูแลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงจัดการสภาพแวดล้อมใน
คณะในช่วงสถานการณ์โควิด-19  และให้คณบดีแจ้งมาตรการนี้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานและ
เรียนในห้องเรียน และผู้ปกครองของนักศึกษา ให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกคน 

1. มาตรการการคัดกรองนักศึกษาที่เข้ามาเรียน on-site  
1.1  กรณีกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตามทีร่าชการก าหนด)  

1.1.1 นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร ขอกลับเข้าพ้ืนที่  คณะรวบรวมรายชื่อ
นักศึกษา พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ส่งให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบันทึกข้อมูลลงใน Application : URU Safety Covid 

1.1.2 ลงข้อมูลใน HUG UTT และรายงานตัวเข้าพ้ืนที่กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) กรณี ที่พักหอพักของมหาวิทยาลัยให้
รายงานตัวกับผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยให้คณะสรุปรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ และถือแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีเดินทางเข้ามาเกิน ๗๒ ชั่วโมง มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ

โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 
ชั่วโมงและมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ห น ด ( Sinovac/ Moderna/ Sinopharm/ Pfizer/ 
AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน) ไม่ต้องกักตัวแต่เฝ้าระวัง
อาการป่วยตนเอง (Self Monitoring) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราช าการ
ก าหนด 

(2) กรณีเดินทางเข้ามาเกิน ๗๒ ชั่วโมง มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน               
72 ชั่วโมงหรือ มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
ที่ ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ห น ด  ( Sinovac/ Moderna/ Sinopharm/ Pfizer/ 
AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน) ให้กักตัว ๗ วัน ในสถานที่
ที่จังหวัดก าหนดและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ า  

(3) กรณีเดินทางเข้ามาเกิน ๗๒ ชั่วโมง ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงผลการตรวจไม่พบ
เชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน  
72 ชั่วโมงและมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ห น ด  ( Sinovac/ Moderna/ Sinopharm/ Pfizer/ 
AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน) ให้กักตัว ๑๔ วัน ใน
สถานที่ที่จังหวัดก าหนดและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ช้ า  

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาต้องกักตัว ให้ประสานผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา อ านวยความสะดวก
ให้เข้าพักยังสถานที่กักตัวของมหาวิทยาลัย และ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ าด้วย Antigen Test Kit 
(ATK) ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้  
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1.2 กรณีกลับมาจากต่างจังหวัดที่ มิใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตามบัญชีแนบท้าย 29 
จังหวัด)  
1.2.1 นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร ขอกลับเข้าพ้ืนที่  คณะรวบรวมรายชื่อ

นักศึกษา พร้อมเลขบัตรประชาชนส่งให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือบันทึกข้อมูลลงใน Application : URU Safety Covid 

1.2.2 ลงข้อมูลใน HUG UTT และรายงานตัวเข้าพ้ืนที่กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน         
อาสมสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.) กรณีที่พักหอพักของมหาวิทยาลัยให้
รายงานตัวกับผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แล้วให้คณะสรุปรายงานมหาวิทยาลัย
ทราบ  

1.3 กรณีนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นพื้นที่สีแดง เช่น อ าเภอเมือง ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อ 1.4 ข้อ 1.5  และกรณีพบผู้ติดเชื้อให้คณบดีรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยทราบอย่าง
เร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
1.4  ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนบันทึก Timeline ทุกวัน ใน Application : URU Safety Covid 
ลิงค์ : https://arit.uru.ac.th/project/safetycovid/#/login ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ามาเรียน/ปฏิบัติงาน  
On site  

 
1.5 ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนท าการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน Thai save Thai ก่อน
ออกจากบ้านทุกวัน จนถึงวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบในห้องเรียน ที่
http://savethai.anamai.moph.go.th/  

 
1.6 ให้คณบดี ติดตามการบันทึก Timeline ของนักศึกษาและอาจารย์ อย่างเคร่งครัดและรายงาน
อธิการบดีเมื่อครบ ๑ เดือน หลังเริ่มปฏิบัติการสอน Onsite  
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2. มาตรการการติดตาม ดูแลนักศึกษา กรณีพบนักศึกษามีความเสี่ยงสูง หรือนักศึกษาติดเชื้อ ให้มีแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1.1 กรณี นักศึกษามีอุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย ปวด

เมื่อย ท้องเสีย เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจล าบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสีย
ความสามารถในการพูดหรือเคลื่อนไหว  หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้น า
นักศึกษาแยกไปอยู่ห้องพยาบาลของคณะหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือสังเกตอาการ สัมภาษณ์
นักศึกษาว่าภายใน ๑๔ วันที่ผ่านมาได้เดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือได้พบเจอ 
สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้นประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
เพ่ือประเมินอาการและด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

2.1.2 กรณี พบว่า นักศึกษาติดเชื้อ ให้ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา โดยให้ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วันเพ่ือท า
ความสะอาดภายใน ๒๔ ชั่วโมง ส่วนห้องเรียนอ่ืนๆ ให้ท าความสะอาดและสามารถ On 
site ได้ตามปกติ และรายงานข้อมูลนักศึกษาติดเชื้อให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

2.1.3 กรณี ต้องมีการปิดห้องเรียน ตามข้อ 2.1.2 ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา  

2.1.4 กรณี พบนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงต่ า ให้ประสานผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือขอรับ
การตรวจเชื้อโดยชุดตรวจ Antigen Self Test Nasal Swap และสรุปข้อมูลผลการตรวจ
เชื้อรายงานมหาวิทยาลัยรับทราบ   

2.1.5 กรณี นักศึกษาสงสัยติดเชื้อหรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19 และต้องหยุดเรียน ไม่ถือเป็นวันลา
หรือวันหยุดเรียน 

 
ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักศึกษาและบุคลากรในคณะ /มหาวิทยาลัย  

ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังแผนภาพ 
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3. มาตรการการจัดพื้นที่ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
3.1 ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียน on site ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง

ราชการก าหนด (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด ดังนี้  
D : Distancing เว้นระยะห่าง  
M : Mask wearing สวมหน้ากาก  
H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ  
T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19  
A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และสามารถเข้าไปประเมิน
ตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" ว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อหรือไม่ 

3.2  คณะจัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่ อ 
ทุกคน ก่อนเข้าอาคารเรียน จัดให้มีการลงทะเบียนไทยชนะตามที่รั ฐก าหนดด้วย Application :          
ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 

3.3  คณะจัดห้องเรียน สถานที่นั่งท างานนอกห้องเรียน ห้องอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ ถึง 
๒ เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง ไม่เกินห้องละ ๒๐ คน และมีป้ายระบุจ านวนคนต่อ
ห้องติดไว้ด้านหน้าห้องให้ชัดเจน   

3.4  คณะจัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 

3.5  คณะจัดให้มีการท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ 
กลอนประตู มือจับประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ า อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมงหรือหลังการใช้
งาน 

3.6  จัดให้มีการระบายอากาศในห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ ทุก ๒ ชั่วโมง กรณี ใช้เครื่องปรับอากาศ  
3.7  ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ามาติดต่อ ในคณะ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัย โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ติดตาม
จุดต่างๆ 

3.8  คณะจัดบริการจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ
บริเวณพ้ืนที่ร่วม เช่น ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร ห้องส านักงาน 
อย่างเพียงพอ โดยมีควรท าความสะอาดมืออย่างน้อยทุก ๑ ชั่วโมง  

3.9  จัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว พร้อมติดป้ายระบุจุดทิ้งให้ชัดเจน และมี
การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถกูสุขลักษณะ  

4. มาตรการด้านการเรียนรู้ รณรงค์ลดการติดเชื้อ 
 4.1 คณะจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตาม
จุดส าคัญต่างๆภายในอาคารเรียนและส านักงานเช่น มาตรการ DMHTTA การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  
 4.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา มอบหมายให้มีตัวแทนนักศึกษาแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร
ในการช่วยเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพเพ่ือนนักศึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อห้อง  โดยมีการตั้งกลุ่ม Social media 
อาทิ Website , Facebook, Line หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ       
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้  
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5. หมายเลขโทรศัพทส์ าหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง-เบอร์โทรศัพท์ ประเด็นการประสานงาน 
1 อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์  รองอธิการบดี 

089-4553344 
-ส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่อ
มหาวิทยาลัย (นักศึกษาติดเชื้อ / 
มีความเสี่ยง ฯลฯ) 

2 นายปริญญา บัววังโป่ง 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
091-028-9039 
 

- บุคลากรขอเข้าใช้บริการ Local 
Quarantine (LQ) ของมหาวิทยาลัย 
- ฉีดพ่นท าความสะอาดคณะกรณีมี 
ผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อ 
- บริการชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ส าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยง 

3 นายพรไชย สาครเสถียรกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
091-028-9032 
 

4 อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
081-971-4881 

- ส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อบันทึก
ประวัติใน URU Safety COVID และ
ขอดูบันทึก Timeline ย้อนหลัง 
กรณีสาธารสุขสุ่มตรวจ 

5 นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
062-9565366 

-นักศึกษาขอเข้าใช้บริการ Local 
Quarantine (LQ) ของมหาวิทยาลัย 
-บริการชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ส าหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยง 

 (ข) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสมศักดิ์   มีอ่วม   สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์   082-8936785 
2 นายวิทยา   กาพิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   

089-3152999 

3 นายปิยวัฒน์โชติ   พรมมีภากร   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   

092-4163932 
 

4 นางวรลักษณ์   อ๊อดกัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

093- 2460404 

 
 

 


