ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๖ )
.......................................
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประกอบกั บ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศ ดังนี้
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ ให้คณะ วิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
๑.๒ รายวิชากลุ่มใหญ่ที่มีจานวนนักศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
๑.๓ รายวิชาที่มีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๒๕ คน อาจจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติได้
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๔ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๔.๑ อาจารย์เตรียมความพร้อมเพื่อปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยเร็ว
๑.๔.๒ จัดระยะห่างระหว่างผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
๑.๔.๓ รวบรวมข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนทุกครั้งทีม่ ีการเรียนการสอน
๑.๔.๔ คัดกรองนักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนตามความเหมาะสม
๑.๔.๕ คณะ วิทยาลัย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเช็ดหรือล้างมือ
๑.๔.๖ อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมในชีวิต
ประจาวันของนักศึกษา ( Time Line ) ในโปรแกรม URU Safety COVID ที่พัฒนาโดยสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกาชับให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน
๑.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตพิจารณาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความพร้อมของ
นักเรียนและผู้ปกครอง อาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์ จัดการเรียนการสอนเสริม
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน สิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมและการรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
๑.๖ คณบดีพิจารณางดหรือชะลอการกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มี
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาจ านวนมาก รวมทั้ ง การ เชิ ญ บุ ค ลากรหน่ ว ยงานภายนอกเข้ า ร่ ว มออกไปก่ อ น
ทั้งนี้อาจใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์แทน

-๒๑.๗ อาจารย์แนะนานักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุด ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาทางการแพทย์และมาตรการอื่น ๆ ตามที่จังหวัดกาหนด และพิจารณาให้งดการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน
๒. ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
๒.๑ บุคลากรงดหรือชะลอการเดินทางไปในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุความจาเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่กากับ
ดูแลบุคลากรในสังกัด
2.๒ บุคลากรที่ เ ดินทางกลับ มาจากเขตพื้นที่ ส ถานการณ์ที่ ก าหนดเป็นพื้นที่ ควบคุม สูง สุด ต้อง
รายงานข้อมูลให้หัวหน้าหน่วยงานทีก่ ากับดูแลบุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาทางการ
แพทย์ และมาตรการอื่ น ๆ ตามที่ จัง หวัดก าหนด และให้ หัวหน้ าหน่วยงานที่ ก ากั บ ดูแลบุคลากรในสัง กั ด
พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นหยุดมาปฏิบัติงาน หรืองดการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
เฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่ถือเป็นการขาดราชการ และไม่
นับเป็นวันลา
๒.๓ บุคลากรมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิ ให้
แพร่เชื้อได้ต่อไป
๒.4 บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
ด้วยน้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา
๓. ด้านการไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ อนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ตามความจาเป็น
โดยดาเนินการตามนโยบายของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตเป็นราย
กรณีอย่างรอบคอบ
๔. ด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ดูแลพิจารณางด
หรือชะลอการกิจกรรมการอบรม การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีบุคลากร นักศึกษาจานวนมาก รวมทั้งการ
เชิญบุคลากรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมออกไปก่อน ทั้งนี้อาจใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์แทน
กรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๑๐๐ คนให้
ขออนุญ าตจากมหาวิท ยาลัยเพื่ อ ขออนุญ าตจัง หวัดต่อไป ทั้ง นี้ให้จัดเตรียมอุป กรณ์และที ม คัดกรองของ
หน่วยงานตามความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า
ด้วย แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา
หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างเคร่งครัด
๕. ด้านการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยและดาเนินกิจกรรมบางอย่าง และ โดยยึดตาม
แนวปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๕.๑ ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเปิดดาเนินการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปได้ ทั้งนี้ให้มี
การเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม

-๓๕.๒ อนุญาตให้ใช้สถานที่ สนามกีฬา (สนามฟุตบอลด้านหน้า และด้านหลัง) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
ออกกาลังกายเดินหรือวิ่ง โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๓ สระว่ายน้าและศูนย์การออกกาลั งกายเปิดให้บริการตามปกติ โดยปฏิบัติตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๔ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้บริการห้องสมุ ด ห้องอ่านหนังสือ ห้อง
บริการสื่อมัลติมีเดียได้ตามปกติ ทั้งนี้ให้มีการเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม
๕.๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ มีอานาจในการ
ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้
๕.๕.๑ เพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่มความถี่ในการ
ทาความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้า ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทาความสะอาดจุดสัมผัส
สาธารณะด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมื อ
โดยเฉพาะจุดที่ มีการเข้า -ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบ
เครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น
๕.๕.๒ ทาความสะอาดอาคารสถานที่ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ และ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ สบู่ที่เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
๖. หัวหน้าหน่วยงานอาจออกประกาศเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับบุคลากร นักศึกษาในหน่วยงานตนเอง
๗. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

