
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๒๘ 

และการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒๗ ประกอบกับแนวทาง
และหลักเกณฑ์การเปิดสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๑๗๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ ๒๐๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓๒)  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 
ในจังหวัดก าแพงเพชร รวมถึงผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามมีแนวโน้มลดลง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๒๘ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  ๑. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมาปฏิบัติราชการตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU) ตามเวลาราชการ 
ส าหรับกรณีที่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลา
เลิกปฏิบัติราชการได้ในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือส าหรับกรณีที่บุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด สามารถลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการได้
ในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เท่านั้น 

  ๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา  
๒.๑ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยังคงใช้

รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) รวมถึงการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้อาจารย์
ผู้สอนพิจารณาน าวิธีการและรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา โดยให้ใช้
วิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ การท าข้อสอบที่บ้าน รายงาน โครงการ หรือการมอบหมายงาน หรือใช้หลาย
รูปแบบรวมกัน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องได้รับความรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ที่ระบุในหลักสูตร 

https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU
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๒.๒ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แบบการสอนในชั้นเรียน 
(Onsite) หรือแบบผสม  

การจัดการเรียนการสอนสอนแบบ Onsite หรือแบบผสม อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการก าหนด หรือที่คณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนดแล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หากยังไม่ได้รับวัคซีนให้เรียนแบบ Online ทั้งนี้  
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติต้องปฏิบัติดังนี้ 
       (๑) การจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย 
    ก. ให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงสังเกตอาการไอ หอบเหนื่อย จาม 
หวัด ส าหรับทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องเรียน  
    ข. ให้อาจารย์ผู้สอนจัดที่นั่งเรียนให้มีระยะห่างของนักศึกษาอย่างน้อย  
๑ เมตร โดยให้ในแต่ละห้องเรียนมีนักศึกษาเข้าเรียนได้ไม่เกิน ๕๐ คน ในกรณีห้องเรียนใดมีจ านวนนักศึกษา 
เกินกว่า ๕๐ คน ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
    ค. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา  
    ง. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเข้าชั้นเรียน 
       (๒) การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ 
    ก. ให้อาจารย์ผู้สอนบริหารการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเป็นส าคัญ  
    ข. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา  
    ค. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเข้าชั้นเรียน 
   ๒.๓ การออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกงานทุกรูปแบบ  
ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกงานได้  
โดยนักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการก าหนดหรือที่คณะกรรมการอาหาร 
และยาก าหนดแล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือฝึกงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๓. มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการใช้อาคาร
สถานที่เพ่ือจัดการศึกษา เพ่ือการจัดการสอบ หรือการฝึกอบรมระยะสั้น 
   ๓.๑ ให้มีการก าหนดจุดเข้าออกและจุดคัดกรองประจ าอาคารสถานที่ โดยให้มีการ
วัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงสังเกตอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หวัด ส าหรับทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องเรียน อาคาร
สถานที่  
   ๓.๒ ให้มีการบันทึกข้อมูล การเข้าและออกจากสถานที่ ตามมาตรการการป้องกัน
โรคตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓.๓ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
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   ๓.๔ ให้ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก อาคารเรียน อาคารบริการ โรงอาหาร ห้องที่ ใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ห้องสุขา รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร หอพักนักศึกษา ทั้งก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน และจัดให้มี
การระบายอากาศท่ีดี 
   ๓.๕ ให้ท าความสะอาดจุดที่เป็นผิวสัมผัสร่วม เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อนุญาต
ให้ยืมใช้งาน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ หรือปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอทุก ๒ ชั่วโมง  
   ๓.๖ ให้จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
   ๓.๗ จัดที่นั่งในพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนและพ้ืนที่บริการให้มีระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๓ .๘ ให้ความรู้และค าแนะน ากับผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัยหรือที่ราชการก าหนด 
   ๓.๙ ให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัยหรือ
ที่ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด   
  ๔. มาตรการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
   ๔.๑ การวิจัย เปิดห้องวิจัยและให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถด าเนินการวิจัยได้ 
โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม มีมาตรการรักษาสุขอนามัยที่ดี และดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยให้ถูก
สุขลักษณะ 
   ๔.๒ การบริการวิชาการ ให้พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ 
โดยอาจใช้วิธีให้บริการค าปรึกษาในระบบออนไลน์อย่างเดียว หรือให้บริการวิชาการที่มีสัดส่วนการให้บริการ 
ในพ้ืนที่และออนไลน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
  ๕. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการก าหนดหรือที่คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดแล้วแต่กรณี พร้อม
แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจโรค COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ต่อไป 
  ๖. ในกรณีที่อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา เริ่มมีอาการของโรค หรือสงสัยว่าจะติดโรค 
COVID-19 ให้รีบประสานแจ้งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป 
  ทั้งนี้ ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ติดตามช่องทางแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ทาง https://arit.kpru.ac.th/ap/click ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือติดต่อ
ขอรับวัคซีนจากสถานพยาบาลในพ้ืนที่พ านักอาศัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนล่วงหน้าก่อนเดินทางมายัง
มหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่ 30   กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

30   กันยายน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F+8KilZtf03Jh9pDRuWV 


