ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเปิดสถานที่ทาการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
-----------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒๘ ประกอบกับแนวทาง
และหลั กเกณฑ์การเปิ ดสถาบั น อุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๑๗๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และคาสั่งจังหวัดกาแพงเพชร
ที่ ๒๖๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓๕)
ลงวัน ที่ ๒ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์ การแพร่ กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
COVID-19 ในจังหวัดกาแพงเพชร รวมถึงผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามมีแนวโน้มลดลง
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางการเปิ ด สถานที่ ท าการ การจั ด การเรี ย นการสอน
และการปฏิ บั ติ ง าน ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงออกประกาศเปิดสถานที่ทาการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบั ติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ดังนี้
ข้อ ๑. ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรอื่ น ใดที่ ขั ดหรือ แย้งกั บ ประกาศฉบั บ นี้
ให้ใช้ฉบับนี้แทน
ข้อ ๒. บุคคลที่จะเข้ามาทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการ
กาหนดอย่างน้ อยเข็มที่สอง หรือวัคซีน ชนิดอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจานวน
ที่กาหนดแล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกาหนดอย่างเคร่งครัด
ส าหรั บ บุ ค คลที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บ การฉั ด วั ค ซี น ตามวรรคหนึ่ ง และมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า มา
ทากิ จ กรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิท ยาลั ย นอกเหนื อจากการจัดการเรียนการสอนตามข้อ ๓. ต้องแสดงผล
การคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่แสดงผลไม่ติดเชื้อ ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน ๗ วัน
ต่อหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
สาหรับบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากหายป่วยจากโรค COVID-19
ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ทาให้ยังไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ให้แสดงหลักฐานการหายป่วยจากโรค
COVID-19 และต้องปฏิบั ติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกาหนดอย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๓. รู ป แบบการจั ดการเรียนการสอนและการประเมิ นผลการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒
ปี การศึก ษา ๒๕๖๔ มหาวิท ยาลั ย ก าหนดให้ มี ก ารจั ดการเรียนการสอนในรูป แบบผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์
(Online) แบบการสอนในชั้นเรียน (Onsite) หรือแบบผสม (ระหว่าง Online และ Onsite)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือแบบผสม อาจารย์ผู้ส อนและนักศึกษาจะต้อง
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการกาหนดอย่างน้อยสองเข็ม หรือที่คณะกรรมการอาหารและยา
รับรองตามที่กาหนดแล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หากอาจารย์ผู้สอนหรือนักศึกษาคนใด
ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Online
ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนตรวจสอบการได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค COVID-19 ของนั ก ศึ ก ษา
เป็ นรายบุ คคล โดยสามารถตรวจสอบได้จากระบบ https://e-student.kpru.ac.th/vaccinekpru เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติได้
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด หากตรวจสอบจากระบบตามวรรคสามแล้ว
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรียนในรูปแบบ Online ได้
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ การจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
ก. ให้ อ าจารย์ผู้ ส อนสั งเกตอาการไอ หอบเหนื่ อย จาม หวัด ส าหรับ ทุ ก คน
ที่เข้ามาใช้ห้องเรียน
ข. ให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษานั่งเรียนให้มีระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
ค. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
ก. ให้ อ าจารย์ผู้ ส อนสั งเกตอาการไอ หอบเหนื่ อ ย จาม หวัด ส าหรับ ทุ กคน
ที่เข้ามาใช้ห้องเรียน
ข. ให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษานั่งเรียนให้มีระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
ค. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา
ง. กิจกรรมการสอนหรือการแสดงทางดนตรี ไม่ควรใช้เวลาในการเรียนการสอน
ดนตรี หรือซ้อมดนตรี ติดต่อกันนานเกิน ๓๐ นาที
จ. กิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬา ให้พยายามหลีกเลี่ยงชนิดกีฬาที่มีการ
สัมผัสกันของผู้เล่น การมีจานวนผู้เล่นที่หนาแน่น ให้มีการสอน การฝึกซ้อมต่าง ๆ ในที่โล่ง มีการระบายอากาศ
หรือการฝึกซ้อมตามลาพังจากสื่อออนไลน์
๓.๓ การออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ ฝึ ก งานทุ ก รู ป แบบ
ให้ แต่ละหลักสูตรพิจารณาอนุ ญาตให้นั กศึกษาไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกงานได้
โดยนั กศึกษาจะต้องได้รับ วัคซีน ป้ องกัน โรค COVID-19 ที่ทางราชการกาหนดหรือที่คณะกรรมการอาหาร
และยากาหนดแล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
หรือฝึกงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ข้อ ๔. มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการใช้อาคาร
สถานที่เพื่อจัดการศึกษา เพื่อการจัดการสอบ หรือการฝึกอบรมระยะสั้น
๔.๑ ให้มีการกาหนดจุดเข้าออกและจุดคัดกรองประจาอาคารสถานที่ โดยกาหนดจุด
เข้าออกทางเดียว
๔.๒ ให้มจี ัดให้มีบุคลากรคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. ตรวจสอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จากระบบหมอพร้อม
ข. ตรวจสอบใบแสดงผลการคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit
หรื อ ATK ที่ แสดงผลไม่ ติดเชื้อ ซึ่งตรวจมาแล้ ว ไม่เกิน ๗ วัน ส าหรับกรณี ผู้ ที่ยังไม่ได้รับ วัคซีน ป้อ งกันโรค
COVID-19
ค. คัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงสังเกตอาการไอ หอบเหนื่อย จาม
หวัด
๔.๓ ให้มีการบันทึกข้อมูล การเข้าและออกจากสถานที่ ตามมาตรการการป้องกัน
โรคในแอพพลิเคชัน ไทยชนะ หรือสมุดบันทึกการเข้าออกอาคาร แล้วแต่กรณี
๔.๔ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
๔.๕ ให้ ท าความสะอาดอุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในห้ อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บั ติก าร
อาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก อาคารเรียน อาคารบริการ โรงอาหาร ห้องที่ใช้ทากิจกรรมต่าง ๆ
ห้องสุขา รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร หอพักนักศึกษา ทั้งก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน และจัดให้มี
การระบายอากาศที่ดี
๔.๖ ให้ทาความสะอาดจุดที่เป็นผิวสัมผั สร่วม เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อนุญาต
ให้ยืมใช้งาน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ หรือปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น อย่างสม่าเสมอทุก ๒ ชั่วโมง
๔.๗ ให้จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
๔.๘ จัดที่นั่งในพื้นที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและพื้นที่บริการให้มีระยะห่ าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
๔.๙ ให้ทาความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังการเปลี่ยนรายวิชา โดยเช็ดทาความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน และหลักเลิกเรียนทุกครั้ง
รวมถึงให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนการใช้ห้องเรียนสาหรับรายวิชาถัดไป
๔.๑๐ ให้ ความรู้ และคาแนะนากั บผู้ ป ระกอบการในมหาวิท ยาลั ย ให้ ปฏิ บั ติตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัยหรือที่ราชการกาหนด
๔.๑๑ ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กากับให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย
หรือที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๕. มาตรการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
๕.๑ การวิจัย ให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถดาเนินการวิจัยได้ โดยมีมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม มีมาตรการรักษาสุขอนามัยที่ดี และดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยให้ถูกสุขลักษณะ
๕.๒ การบริการวิชาการ ให้พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่
โดยอาจใช้วิธีให้บริการคาปรึกษาในระบบออนไลน์อย่างเดียว หรือให้บริการวิชาการที่มีสัดส่วนการให้บริการ
ในพื้นที่และออนไลน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมาก
ข้อ ๖. มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจโรค
COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK หากพบสถานการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง จัดให้ มี
ระบบการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับ หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่มีศูนย์พักคอยรองรับ
ข้อ ๗. มาตรการการติดตาม ดูแลอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา กรณีพบอาจารย์ บุคลากร
หรือนักศึกษามีความเสี่ยงสูง หรืออาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาติดเชื้อ ให้ถือแนวปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ กรณี มี อุ ณ ภู มิ สู ง กว่ า ๓๗.๕ องศาเซลเซี ย ส ไอ มี น้ ามู ก เจ็ บ คอ คอแห้ ง
อ่ อ นเพลี ย ปวดเมื่ อ ย ท้ อ งเสี ย เสี ย การดมกลิ่ น ลิ้ น ไม่ รับ รส หายใจล าบาก หายใจเร็ ว เจ็ บ แน่ น หน้ าอก
เสียความสามารถในการพูดหรือเคลื่อนไหว หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ นาอาจารย์ บุคลากร
หรือนักศึกษา แยกไปอยู่ศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการ สารวจข้อมูลอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาว่าภายใน
๑๔ วันที่ผ่านมาได้เดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือได้พบเจอสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้น
ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเมืองกาแพงเพชร หรืออาเภอแม่สอด แล้วแต่กรณีเพื่อประเมินอาการและ
ดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๗.๒ กรณี พบว่า อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาติดเชื้อ ให้ ดาเนินการตามแผน
เผชิญ เหตุมาตรการป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสถานศึกษา โดยให้ ปิด ห้ องเรียนที่พ บ
ผู้ติดเชื้อ ๓ วัน เพื่อทาความสะอาดภายใน ๒๔ ชั่วโมง ส่วนห้องเรียนอื่น ๆ ให้ทาความสะอาดและสามารถ
จั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบ Onsite หรื อ แบบผสมได้ ต ามปกติ และรายงานข้ อ มู ล อาจารย์ บุ ค ลากร
หรือนักศึกษาติดเชื้อให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
๗.๓ กรณี ต้ อ งมี ก ารปิ ด ห้ อ งเรี ย น ตามข้ อ ๗.๒ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด การเรี ย น
การสอนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
๗.๔ กรณี พบอาจารย์ บุ ค ลากร หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า ให้ ป ระสาน
กองพัฒนานักศึกษาเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจโรค COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
หรือ ATK และสรุปข้อมูลผลการตรวจเชื้อรายงานมหาวิทยาลัยรับทราบ
๗.๕ กรณี นักศึกษาสงสัยติดเชื้อหรือยืนยันติดเชื้อ COVID-19 และต้องหยุดเรียน
ไม่ ถื อ เป็ น วัน ลาหรื อ วัน หยุ ด เรี ย น ส าหรั บ กรณี อ าจารย์ ห รือ บุ ค ลากรที่ ติ ด เชื้ อ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจะไม่ถือเป็นวันลา
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๘. มาตรการด้ านการใช้ ส นามกี ฬ า สระว่ ายน้ า หรื อ ฟิ ต เนสของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ งดใช้
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังคงเป็นพื้นที่สาหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดกาแพงเพชร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Signature Code : F+8QgKeTqg/JP0zFQjBN

