
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
(ฉบับท่ี ๖ ) 

....................................... 
      เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประกอบกับ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศ ดังนี้  

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
๑.๑ ให้คณะ วิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
๑.๒ รายวิชากลุ่มใหญ่ที่มีจ านวนนักศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
๑.๓  รายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๒๕ คน อาจจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติได้  

จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย 
๑.๔ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑.๔.๑ อาจารยเ์ตรียมความพร้อมเพื่อปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยเร็ว 
     ๑.๔.๒ จัดระยะห่างระหว่างผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
      ๑.๔.๓ รวบรวมข้อมูลการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนทุกครั้งทีม่ีการเรียนการสอน 
     ๑.๔.๔ คัดกรองนักศึกษาทีเ่ข้าเรียนตามความเหมาะสม 
      ๑.๔.๕ คณะ วิทยาลัย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเช็ดหรือล้างมอื 
      ๑.๔.๖ อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมลูรายละเอียดกิจกรรมในชีวิต 

 ประจ าวันของนกัศึกษา ( Time Line ) ในโปรแกรม URU Safety COVID ที่พัฒนาโดยส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ และก าชับให้นักศึกษาบันทึกข้อมลูให้เป็นปจัจุบันทกุวัน 

  ๑.๕  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตพิจารณาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความพร้อมของ 
นักเรียนและผู้ปกครอง อาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์ จัดการเรียนการสอนเสริม 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน สิ่งแวดล้อม การจัด 
กิจกรรมและการรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
          ๑.๖ คณบดีพิจารณางดหรือชะลอการกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มี 
บุคลากร นัก ศึกษาจ านวนมาก รวมทั้ งการ เชิญบุคลากรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมออกไปก่อน                 
ทั้งนี้อาจใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์แทน 
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 ๑.๗  อาจารย์แนะน านักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุด ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าทางการแพทย์และมาตรการอื่น ๆ  ตามที่จังหวัดก าหนด และพิจารณาให้งดการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน 
 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร  
    ๒.๑  บุคลากรงดหรือชะลอการเดินทางไปในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุความจ าเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่ก ากับ 
ดูแลบุคลากรในสังกัด  
   2.๒  บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้อง
รายงานข้อมูลให้หัวหน้าหน่วยงานทีก่ ากับดูแลบคุลากรในสังกดัทราบ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าทางการ
แพทย์และมาตรการอื่น ๆ ตามที่จังหวัดก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลบุคลากรในสังกัด 
พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นหยุดมาปฏิบัติงาน หรืองดการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
เฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่ถือเป็นการขาดราชการ และไม่
นับเป็นวันลา 
  ๒.๓  บุคลากรมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิให้
แพร่เช้ือได้ต่อไป 

  ๒.4  บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา  

     ๓. ด้านการไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ี อนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ตามความจ าเป็น 
โดยด าเนินการตามนโยบายของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตเป็นราย
กรณีอย่างรอบคอบ 
    ๔. ด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ดูแลพิจารณางด
หรือชะลอการกิจกรรมการอบรม การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีบุคลากร นักศึกษาจ านวนมาก รวมทั้งการ
เชิญบุคลากรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมออกไปก่อน ทั้งนี้อาจใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์แทน 
            กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๑๐๐ คนให้
ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตจังหวัดต่อไป  ทั้งนี้ให้จัดเตรียมอุปกรณ์และทีมคัดกรองของ
หน่วยงานตามความเหมาะสม โดยให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า
ด้วย แนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับการจัดการประชุม สัมมนา
หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างเคร่งครัด 

   ๕. ด้านการใช้พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย    
   มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยและด าเนินกิจกรรมบางอย่าง และ โดยยึดตาม

แนวปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
๕.๑  ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเปิดด าเนินการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปได้ ทั้งนี้ให้มี

การเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม 
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 ๕.๒ อนุญาตให้ใช้สถานที่ สนามกีฬา (สนามฟุตบอลด้านหน้า และด้านหลัง) ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ

ออกก าลังกายเดินหรือว่ิง โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด  
๕.๓ สระว่ายน้ าและศูนย์การออกก าลังกายเปิดให้บริการตามปกติ โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
๕.๔ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้บริการห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้อง

บริการสื่อมัลติมีเดียได้ตามปกติ ทั้งนี้ให้มีการเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม 
๕.๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีอ านาจในการ

ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้ 
                ๕.๕.๑ เพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่มความถ่ีในการ
ท าความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ า ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ ตรวจเช็ดท าความสะอาดจุดสัมผัส
สาธารณะด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือ
โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถ่ีในการดูแลระบบ
เครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

     ๕.๕.๒  ท าความสะอาดอาคารสถานที่ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ และ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ สบู่ที่เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 

๖. หัวหน้าหน่วยงานอาจออกประกาศเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
ส าหรับบุคลากร นักศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

๗. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม 
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 

.               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  

   ประกาศ ณ วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 


