
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site)  

และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
----------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไป             
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามที่ทางราชการก าหนด ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.6/ว15982 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และ       
มตคิณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ        
ภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 

  ข้อ  1  ให้ส่วนราชการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย 
(On-site) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  

ข้อ 2  ให้ส่วนราชการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย 
(On-site) โดยค านึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม มาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุข และด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการก าหนด และตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ  3 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ มีอ านาจตีความ ออกค าสั่ง       
ในกรณีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

   ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย On-site  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
............................................................ 

 ให้คณะที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน
ป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ที่ประกอบด้วยบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก ำหนดบทบำทที่ชัดเจนเพ่ือเฝ้ำ
ระวัง ตรวจสอบ ดูแลสุขภำพของบุคลำกรและนักศึกษำ รวมถึงจัดกำรสภำพแวดล้อมในคณะในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด-19  และให้คณบดีแจ้งมำตรกำรนี้แก่บุคลำกรและนักศึกษำที่เข้ำมำปฏิบัติงำนและเรียนในห้องเรียน       
และผู้ปกครองของนักศึกษำ ให้ทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดทุกคน 

1. มาตรการการคัดกรองนักศึกษาที่เข้ามาเรียน on-site  
1.1  กรณีกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   (ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

1.1.1 นักศึกษำลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล Timeline ลงใน Application : URU Safety Covid
ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

1.1.2 ลงข้อมูลใน HUG UTT และรำยงำนตัวเข้ำพ้ืนที่กับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กรรมกำรหมู่บ้ำน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน (อสม.) 
กรณี ทีอ่ยู่หอพักของมหำวิทยำลัยให้รำยงำนตัวกับผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ และให้
กองพัฒนำนักศึกษำสรุปรำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบ  

กำรกลับมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ให้คณะมอบหมำยอำจำรย์        
ที่ปรึกษำให้ก ำกับดูแล โดยถือแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีเดินทำงเข้ำมำไมเ่กิน 72 ชั่วโมง มีหลักฐำนเป็นเอกสำรแสดงผลกำรตรวจไม่พบเชื้อ
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมำแล้วไม่เกิน         
72 ชั่วโมงจำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน หรือ มีเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19ครบตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด(Sinovac /Moderna/ 
Sinopharm /Pfizer / AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม ฉีดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ไม่ต้อง
กักตัวแต่เฝ้ำระวังอำกำรป่วยตนเอง (Self Monitoring) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
โรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด งดเว้นกำรไปสถำนที่ชุมชนหรือสถำนที่แออัด 

(2) กรณีเดินทำงเข้ำมำเกิน  72 ชั่วโมง มีหลักฐำนเป็นเอกสำรแสดงผลกำรตรวจไม่พบเชื้อ 
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมำแล้วไม่เกิน         
72 ชั่วโมง จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน และ  มีเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19ครบตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด(Sinovac /Moderna/ 
Sinopharm /Pfizer / AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ฉีดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 วัน) ไม่ต้อง
กักตัว แต่เฝ้ำระวังอำกำรป่วยตนเอง (Self Monitoring) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
โรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
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(3) กรณีเดินทำงเข้ำมำเกิน  72 ชั่วโมง มีหลักฐำนเป็นเอกสำรแสดงผลกำรตรวจไม่พบเชื้อ 
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมำแล้วไม่เกิน               
72 ชั่วโมง จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน หรือ  มีเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19ครบตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด(Sinovac /Moderna/ 
Sinopharm /Pfizer / AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ฉีดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 วัน)         
ให้กักตัว 7 วันในสถำนที่ท่ีจังหวัดก ำหนดและตรวจหำเชื้อโควิด-19 ซ้ ำ 

(4) กรณีเดินทำงเข้ำมำโดยไม่มีหลักฐำนเป็นเอกสำรแสดงผลกำรตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจมำแล้วไม่เกิน72 ชั่วโมงและไม่มี
เอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบตำมเกณฑ์ที่กระทรวง
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข ก ำ ห น ด  Sinovac /Moderna /Sinopharm /Pfizer / AstraZeneca)        
ครบ 2 เข็ม ฉีดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ให้กักตัว 14 วัน ในสถำนที่ที่จังหวัดก ำหนด
และตรวจหำเชื้อโควิด-19 ช้ ำ  

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษำต้องกักตัว ให้ประสำนผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกให้
เข้ำพักยังสถำนที่กักตัวของมหำวิทยำลัย และ ให้บริกำรตรวจหำเชื้อโควิด -19 ซ้ ำด้วย ATK ที่มหำวิทยำลัย
จัดเตรียมไว้ให้  

1.2  กรณีกลับมาจากพื้นที่นอกเหนือจากข้อ 1.1  
1.2.1 นักศึกษำลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล Timeline ลงใน Application : URU Safety Covid.

ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2564 และแสดงผลหน้ำจอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือตรวจสอบ     
ก่อนเข้ำห้องเรียน กรณีนักศึกษำได้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2564 ให้เริ่มบันทึก
ข้อมูล Timeline ตั้งแต่วันที่ได้ลงทะเบียนนั้น 

1.2.2 นักศึกษำท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงของตนเอง ผ่ำน Thai save Thai และแสดงผลหน้ำจอ
ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบก่อนเข้ำห้องเรียน 

1.2.3 นักศึกษำแสดงผลกำรฉีดวัคซีนให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบก่อนเข้ำห้องเรียน 
1.2.4 นักศึกษำลงข้อมูลใน HUG UTT และ/หรือ รำยงำนตัวเข้ำพ้ืนที่กับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

กรรมกำรหมู่บ้ำน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน (อสม.) 

กรณีท่ีนักศึกษำอยู่หอพักของมหำวิทยำลัยให้รำยงำนตัวกับผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
และให้กองพัฒนำนักศึกษำสรุปรำยงำนมหำวิทยำลัยทรำบ  
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1.3 กรณีนักศึกษายังไม่ได้รับวัคซีน   ในสัปดำห์แรกให้นักศึกษำเรียน Online หรืออำจำรย์ผู้สอน
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำตำมควำมเหมำะสม และให้นักศึกษำท ำบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้งเหตุผลที่ยัง
ไม่ได้รับวัคซีน ถึงคณบดีผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

- กรณี ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ให้คณะรวบรวมรำยชื่อส่งกองพัฒนำนักศึกษำเพ่ือขอรับกำรตรวจ
เชื้อโควิด-19 โดยชุด ATK  ก่อนเข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัย และให้นักศึกษำแสดงผลกำร
ประเมินตนเอง ผ่ำน Thai save Thai กับอำจำรย์ผู้สอนก่อนเข้ำห้องเรียนทุกวัน  

- กรณีประสงค์ฉีดวัคซีน สำมำรถลงทะเบียนรับวัคซีนในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 ตั้งแต่
เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยำบำลอุตรดิตถ์  

  แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเม่ือเข้ามาปฏิบัติงาน /เรียนใน
มหาวิทยาลัย 

1.4 ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรทุกคนต้องแสดงผลกำรตรวจ ATK ที่ตรวจระหว่ำงวันที่ 26-28 
พฤศจิกำยน 2564 และถ่ำยภำพผลกำรตรวจส่งรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำน  โดยให้หัวหนำ้หน่วยงำนสรุปข้อมูล
รำยงำนอธิกำรบดีภำยในวันที่ 1 ธันวำคม 2564  

1.5 ให้นักศึกษำและบุคลำกร บันทึก Timeline ทุกวัน ใน Application : URU Safety Covid              
ที่ https://arit.uru.ac.th/project/safetycovid/#/login เป็นเวลำ 60 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 
2564 เพ่ือตรวจสอบ ดูแลและเฝ้ำระวัง คัดกรอง นักศึกษำและบุคลำกรที่อำจมำจำกพ้ืนที่เสี่ยง หรือเดินทำงไปยัง
พ้ืนที่เสี่ยงระหว่ำงที่มำเรียนในมหำวิทยำลัย 

 
 

1.6  ให้นักศึกษำและบุคลำกรท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงของตนเอง ผ่ำน Thai save Thai ก่อนออกจำก 
ที่สถำนที่พักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันสุดท้ำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรสอบในห้องเรียนตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ที ่http://savethai.anamai.moph.go.th/   

 
  กรณีระดับกำรแพร่ระบำดเพ่ิมมำกขึ้นให้ปรับควำมถี่ในกำรประเมินควำมเสี่ยงตนเอง ผ่ำน Thai 

save Thai ตำมแผนเผชิญเหตุของกระทรวงสำธำรณสุขโดยมหำวิทยำลัยจะออกประกำศเป็นระยะ  
1.7 ให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน ระดับส ำนัก กอง ติดตำมกำรบันทึก Timeline ของนักศึกษำและ

บุคลำกร อย่ำงเคร่งครัด 
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2. มาตรการการติดตาม ดูแลนักศึกษา บุคลากร กรณีพบนักศึกษา บุคลากรมีความเสี่ยงสูง หรือติดเชื้อ 
ให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 กรณี พบนักศึกษาหรือบุคลากรมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ให้แจ้ง

คณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำน เพ่ือประสำนขอรับกำรตรวจเชื้อโดยชุดตรวจ ATK  ของมหำวิทยำลัยและให้กักกัน
ตัวเอง 14 วัน  และให้คณะสรุปข้อมูลผลกำรตรวจเชื้อรำยงำนมหำวิทยำลัยรับทรำบ   

2.2 กรณี พบนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่ า ให้แจ้งคณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำน เพ่ือขอรับ
กำรตรวจเชื้อโดยชุดตรวจ ATK ของมหำวิทยำลัยและสรุปข้อมูลผลกำรตรวจเชื้อรำยงำนมหำวิทยำลัยรับทรำบ   

2.3 กรณี พบนักศึกษาที่มาเรียนหรือบุคลากร มีอุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง 
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ท้องเสีย เสียกำรดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส หำยใจล ำบำก หำยใจเร็ว เจ็บแน่นหน้ำอก            
เสียควำมสำมำรถในกำรพูดหรือเคลื่อนไหว  หรือมีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ ให้น ำนักศึกษำแยกไปอยู่ห้อง
พยำบำลของคณะหรือมหำวิทยำลัยเพ่ือสังเกตอำกำร สัมภำษณ์นักศึกษำว่ำภำยใน 14 วันที่ผ่ำนมำได้เดินทำงไป
สถำนที่ที่มีควำมเสี่ยง หรือได้พบเจอ สัมผัสกับผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือไม่ จำกนั้นประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพ่ือประเมินอำกำรและด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

กรณี นักศึกษาที่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้แจ้งผู้จัดการหอพัก (คุณเนตรดาว  อินถา   
โทร : 093 2450808) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือด าเนินการตามข้อ 2.3  

2.4 กรณี พบนักศึกษาติดเชื้อ ให้ด ำเนินกำรตำมแผนเผชิญเหตุ มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 ของสถำนศึกษำ โดยให้ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วันเพ่ือท ำควำมสะอำดภำยใน 24 ชั่วโมง ส่วน
ห้องเรียนอ่ืนๆ ให้ท ำควำมสะอำดและสำมำรถ On site ได้ตำมปกติ และรำยงำนข้อมูลนักศึกษำติดเชื้อให้
มหำวิทยำลัยรับทรำบ  

ในกรณีที่ต้องมีกำรตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  มหำวิทยำลัยได้จัดพื้นท่ีไว้ดังนี้ 
1) มรอ. ต ำบลท่ำอิฐ : ลำนจ้อย ด้ำนข้ำงอำคำรสุนทรีย์ภิรมณ์ 
2) มรอ.หมอนไม้ : อำคำรกิจกรรม (แหลมผักเบี้ย) 
3) มรอ. ทุ่งกะโล่ : ชั้น 1 อำคำรหอประชุมใหญ่  

2.5 กรณี ต้องมีกำรปิดห้องเรียน ตำมข้อ 2.4 ให้อำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบอ่ืนเพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่อกำรเรียนของนักศึกษำ  

2.6 กรณี นักศึกษำ บุคลำกร สงสัยติดเชื้อหรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19 และต้องหยุดเรียน ไม่ถือเป็นวันลำ
หรือวันหยุดเรียน 

2.7 กรณี นักศึกษา บุคลากร ติดเชื้อและได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ำมำ
เรียนให้แจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขอรับกำรตรวจ ATK ของมหำวิทยำลัยก่อนกลับเข้ำมำเรียน/ปฏิบัติงำนตำมปกติ 
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ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/มหาวิทยาลัยในการ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังแผนภาพ 
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3. มาตรการการจัดพื้นที่ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
3.1 ให้คณะและหน่วยงำนมีมำตรกำรและก ำกับดูแลให้บุคลำกรและนักศึกษำทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำร  

ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด (DMHT-RC) หกมำตรกำรเสริม (SSET-CQ) เจ็ดมำตรกำรเข้ม     
อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้  
3.1.1 มาตรการ DMHT-RC  ประกอบด้วย  

D : Distancing เว้นระยะห่ำง  
M : Mask wearing สวมหน้ำกำก  
H : Hand washing ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ ำ นำน 20 วินำที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
T : Testing คัดกรองวัดไข้ วัดไข้ สังเกตอำกำร ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้ำสถำนศึกษำ  
R : Reducing ลดแออัด ลดเข้ำไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ ำนวนมำก  
C : Cleaning ท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม อำทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู รำวบันได 
ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ 

3.1.2 หกมาตรการเสริม  (SSET-CQ) ประกอบด้วย 
1. ดูแลตนเอง(Self care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตำมมำตรกำร

อย่ำงเคร่งครัด   
2. ใช้ช้อนกลำงส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลำงของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอำหำรร่วมกัน     

ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน  
3. กินอำหำรปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอำหำรปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอำหำรเก็บเกิน 2 ชม.     

ควรน ำมำอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง  
4. ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตำมที่รัฐก ำหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียน

บันทึกกำรเข้ำ-ออกอย่ำงชัดเจน  
5. ส ำรวจตรวจสอบ (Check) ส ำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยง        

เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรคัดกรอง  
6. กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้ำไปสัมผัสหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีกำร

ระบำดโรค 
3.1.3 เจ็ดมาตรการเข้ม ส าหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ)  ประกอบด้วย 
  1. ประเมินควำมพร้อมเปิดเรียนผ่ำน Thai Stop COVID Plus (TSC+) และรำยงำนกำรติดตำม
กำรประเมินผลผ่ำน MOECOVID 

2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 
3. จัดระบบให้บริกำรอำหำรตำมหลักสุขำภิบำลอำหำรและหลักโภชนำกำร 
4. ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ได้แก่ กำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร กำรท ำ     

ควำมสะอำดคุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค และ กำรจัดกำรขยะ 
5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีกำรซักซ้อม 

  6. ควบคุมดูแลกำรเดินทำงจำกบ้ำนไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน              
รถส่วนบุคคล และรถสำธำรณะ  

7. จดัให้มี School Pass ส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ผลกำร 
ประเมินThai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภำยใน 7 วนั ประวัติกำรรับวัคซีน เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยเมื่อเข้ำ-ออกโรงเรียน    
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3.2 คณะและมหำวิทยำลัยจัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และ
ผู้เข้ำมำติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้ำอำคำรเรียน จัดให้มีกำรลงทะเบียนไทยชนะตำมที่รัฐก ำหนดด้วย  
Application : ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกกำรเข้ำออกอย่ำงชัดเจน 

3.3  คณะและมหำวิทยำลัย จัดห้องเรียน สถำนที่นั่งท ำงำนนอกห้องเรียน ห้องอำหำร จุดยืนรับส่งอำหำร 
ที่นั่งในโรงอำหำร ที่นั่งพัก โดยเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 ถึง 2 เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงกำร
เว้นระยะห่ำง และมีป้ำยระบุจ ำนวนคนต่อห้องติดไว้ด้ำนหน้ำห้องให้ชัดเจน   

3.4 กรณี คณะหรือหน่วยงำนจะจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนำที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมด้วยและ          
มีจ ำนวน 50 คน ขึ้นไป ให้ขออนุญำตนำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรค
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) ทั้งนี้ จ ำนวนกำรรวมกลุ่มคนขึ้นอยู่กับประกำศฯมำตรกำรของจังหวัดอุตรดิตถ์         
ที่ประกำศใช้ในแต่ละช่วงเวลำ 

3.5  คณะและมหำวิทยำลัย จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ห้องปฏิบัติกำร ตลอดจน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน ก่อนและหลังกำรใช้งำนทุกครั้ง 

3.6 คณะและมหำวิทยำลัย จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี        
รำวบันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู หน้ำต่ำง อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ ำ อย่ำงน้อยทุก 1-2 
ชั่วโมง หรือหลังกำรใช้งำน 

3.7 จัดให้มีกำรระบำยอำกำศในห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอำกำศให้มีกำร
ก ำหนดเวลำในกำรเปิด-ปิด ประตู หน้ำต่ำงระหว่ำงเวลำพักเที่ยงหรือไม่มีกำรเรียนกำรสอน และท ำ
ควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.8  ให้อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และผู้เข้ำมำติดต่อ ในคณะ /หน่วยงำนทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำ
หรือหน้ำกำกอนำมัย 100 % ตลอดเวลำที่อยู่ในคณะหรือมหำวิทยำลัย โดยมีป้ำยประชำสัมพันธ์
รณรงค์ติดตำมจุดต่ำงๆ 

3.9  คณะและทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย จัดบริกำรจุดล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ หรื อจัดวำง             
เจลแอลกอฮอล์ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดมือบริเวณพ้ืนที่ร่วม เช่น ทำงเข้ำอำคำรเรียน หน้ำประตู
ห้องเรียน ทำงเข้ำโรงอำหำร ห้องส ำนักงำน อย่ำงเพียงพอ โดยมีควรท ำควำมสะอำดมืออย่ำงน้อย     
ทุก 1 ชั่วโมง  

3.10  คณะและทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย จัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว  
พร้อมติดป้ำยระบุจุดทิ้งให้ชัดเจน และมีกำรจัดกำรขยะติดเชื้ออย่ำงถูกสุขลักษณะ  
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4. มาตรการด้านการเรียนรู้ รณรงค์ลดการติดเชื้อ 
 4.1 คณะ/หน่วยงำน จัดให้มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติตนเพ่ือสุขอนำมัยปลอดภัยจำกโรค       
โควิด-19 ตำมจุดส ำคัญต่ำงๆภำยในอำคำรเรียนและส ำนักงำน เช่น (DMHT-RC) หกมำตรกำรเสริม (SSET-CQ) 
กำรรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยและกำรตรวจสุขภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เป็นต้น  
 4.2 ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำประชุมนักศึกษำก่อนเปิดภำคเรียน โดยมีกำรชี้แจงข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 

1) แนวปฏิบัติต่ำงๆ ตำมประกำศที่เก่ียวข้องทั้งของจังหวัด มหำวิทยำลัยและคณะ  
2) ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโรค วิธีกำรสังเกตอำกำรเสี่ยง และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค

โควิด-19 รวมทั้งสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
3) มอบหมำยให้มีตัวแทนนักศึกษำแกนน ำด้ำนสุขภำพ จิตอำสำ เป็นอำสำสมัครในกำรช่วยเฝ้ำ

ระวังและดูแลสุขภำพเพ่ือนนักศึกษำอย่ำงน้อย 1 คนต่อห้อง  โดยมีกำรตั้งกลุ่ม Social media อำทิ Website, 
Facebook, Line หรือช่องทำงอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดโรคโควิด-19 จำกแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้  
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5. หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง-เบอร์โทรศัพท์ ประเด็นการประสานงาน 
1 อำจำรย์ ดร.รดี ธนำรักษ์  รองอธิกำรบดี 

089-4553344 
- ส่งข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์ 
ต่อมหำวิทยำลัย (นักศึกษำติดเชื้อ / 
มีควำมเสี่ยง ฯลฯ) 

2 นำยปริญญำ บัววังโป่ง 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
091-028-9039 
 

- บุคลำกรขอเข้ำใช้บริกำร Local 
Quarantine (LQ) ของมหำวิทยำลัย 
- ฉีดพ่นท ำควำมสะอำดคณะ/
หน่วยงำน กรณีมี 
ผู้ติดเชื้อหรือมีควำมเสี่ยงติดเชื้อ 
- บริกำรชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ส ำหรับบุคลำกรที่มีควำมเสี่ยง 

3 นำยพรไชย สำครเสถียรกุล ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
091-028-9032 
 

4 อำจำรย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
081-971-4881 

- ดูแลระบบฐำนข้อมูล URU Safety 
COVID  

5 อำจำรย์ ดร.ภำนุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิกำรบดีดูแลงำนกิจกำร
นักศึกษำ 
061-267-4040 

-นักศึกษำแจ้งเข้ำหอพัก 
ภำยในมหำวิทยำลัย 
-นักศึกษำขอเข้ำใช้บริกำร Local 
Quarantine (LQ) ของมหำวิทยำลัย 
-บริกำรชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ส ำหรับนักศึกษำที่มีควำมเสี่ยง 

6 นำงสำวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
062-9565366 

(ข) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นำยสมศักดิ์   มีอ่วม   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์   082-8936785 
2 นำงสำวอภิญญำ ตันเจริญ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

งำนควบคุมโรค โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 
081-4755995 

3 นำยปิยวัฒน์โชติ   พรมมีภำกร   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์   

092-4163932 
 

4 นำงวรลักษณ์   อ๊อดกัน   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
งำนส่งเสริมสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

093- 2460404 

5 นำยปณภูผำ  แก้วเจริญตำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

089-4592824 
095-636-1978 
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แผนเผชิญเหต ุ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศกึษา อาจารย์ /นักศึกษา สถานศึกษา 

ไม่มีผู้ติดเชื้อ 
ไม่พบ 

ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

● ปฏิบัตติำมมำตรกำร DMHT 
● ประเมิน TST เป็นประจ ำ (สัปดำห์ละ 1 ครั้ง)  

●เปิดเรียน On Site 
●ปฏิบัตติำมแนวทำง TST  
●เน้นเฝ้ำระวังสังเกตอำกำร กลุ่มเปรำะบำง  

มีผู้ตดิเช้ือ 

ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

● ปฏิบัตเิข้มตำมมำตรกำร DMHT 
● ประเมิน TST เป็นประจ ำ (สัปดำห์ละ 1 ครั้ง) 
● กรณเีป็นผูม้ีควำมเสี่ยง เช่น อำศัยในพ้ืนท่ีที่มีผู้ติดเชื้อ 
    ควรส่งตรวจหำเชื้อเป็นระยะ ตำมสถำนกำรณ ์

●เปิดเรียน On Site ปฏิบัติตำมแนวทำง TST Plus (44 ข้อ) 
●ติดตำมรำยงำนผลประเมิน TST 
●เข้มเฝ้ำระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปำะบำง  
 

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
1 ห้องเรียน 

ต้ังแต่ 1 รายขึ้นไป 

● ปฏิบัตเิข้ม 6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) 6 มำตรกำรเสริม (SSDT-CQ) 
● ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียนและผู้สมัผสัใกล้ชิด ทุกวัน รำยงำนผล 
● กรณีเสี่ยงสูง (High Risk Contact) : งดเรียน On Site กักตัวที่บ้ำน 14 วัน 
    ตรวจหำเชื้อตำมแนวทำง 
● กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (Low Risk Contact) : ตรวจ ATK /มำเรียน On 
Site 
    สังเกตอำกำรตนเอง 

●ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อท ำควำมสะอำด 
● ห้องเรียนอื่น เปิดเรียน On Site ตำมปกติ งดกิจกรรมท่ีมีกำรรวมกลุ่มกัน 
● ปฏิบัตเิข้มตำมมำตรกำร TSC Plus  
● เปิดประตูหนำ้ต่ำงห้องเรยีน ให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก ตลอดเวลำกำรใช้งำน กรณีใช้ 
   เครื่องปรับอำกำศเปิดประตูหนำ้ต่ำงระบำยอำกำศช่วงเวลำพักเทีย่งหรือเวลำไมม่ีเรยีน  
 

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
มากกว่า 1 ห้องเรียน 

● ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้ตดิเช้ือและผูส้ัมผสัใกล้ชิด ทุกวัน 
    รำยงำนผล 
● กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรองหำเชื้อด้วย RT-PCR เมื่อพบ ผลบวก 
    ถ้ำมีอำกำรป่วยร่วมด้วย ต้องสง่ต่อรับกำรรักษำโรงพยำบำลหลัก (Hospital)     
    หรือห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) เพื่อสังเกตอำกำร 

●  ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อท ำควำมสะอำด  
    งดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุม่ ในทุกกิจกรรม 
    หรือปิดเรียนตำมอ ำนำจพิจำรณำของคณะกรรมกำรโรคตดิต่อจงัหวัด 
●  มีห้องแยกกักตัวในมหำวิทยำลัย (School Isolation) รองรับผูต้ิดเชื้อในมหำวิทยำลัย /
หอพัก  
● ปฏิบัตติำมมำตรกำรตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกนั ด้วย 3TIV  (TSC Plus, TST, ATK, 
Vaccine)  

มีผู้ติดเชื้อ 
เป็นกลุ่มก้อน 
(Cluster) 

พิจำรณำใช้แนวทำง 
ร่วมกับกรณ ี

พบกำรติดเชื้อ 

● ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำรยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) 
   ทั้งที่บ้ำนและมหำวิทยำลัย หลกีเลี่ยงกำรไปชุมชน 
● ปฏิบัตติำมมำตรกำรป้องกันส ำหรับอำจำรย์/นักศึกษำอย่ำงเขม้ขน้ ตำมระดับ 

● พิจำรณำกำรเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตำมำตรกำรทุกมิติ อย่ำงเข้มข้น 
    กรณี ไม่มีควำมเช่ือมโยงกับ Cluster ในชุมชน อำจไม่ต้องปิดเรียน 
    หรือจัดกำรเรยีนตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรควบคมุโรคติดต่อจังหวัด 
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ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศกึษา อาจารย์ /นักศึกษา สถานศึกษา 
ในชุมชน ในสถำนศึกษำ     กำรแพร่ระบำดในสถำนศึกษำ อำทิ ไม่พบผู้ตดิเช้ือยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อ 

    ยืนยัน 1 ห้องเรียน หรือพบผู้ตดิเช้ือยืนยัน มำกกว่ำ 1 ห้องเรียน     
● พิจำรณำกำรปดิเรยีน โดยคณะกรรมกำรควบคมุโรคติดต่อ จังหวัด  
    ตำมข้อมูลหลักฐำนและควำมจ ำเป็น   

มีการระบาด 
แพร่กระจาย 
เป็นวงกว้าง 
ในชุมชน 

พิจารณาใช้แนวทาง 
ร่วมกับกรณี 

พบการติดเชื้อ 
ในสถานศกึษา 

● ปฏิบัตเิข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) 
   อย่างเคร่งครัด 
● ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส าหรับอาจารย์/นักศึกษาอย่างเข้มข้น ตาม
ระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติด
เชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน     

● พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเคร่งครัด 
● พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัด 
     ตามข้อมูลหลักฐานและความจ าเป็น 
● ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มเตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Seal Route 
 ● สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นระยะ  
 

อ้ำงอิงจำก : แผนเผชิญเหตุตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ของสถำนศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข  
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