ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๓๕
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๔ ประกอบคาสั่งจังหวัด
กาแพงเพชร ที่ ๒๐๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๓๕ การจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนในชั้นเรียน (Onsite)
การจัดการเรียนการสอนสอนแบบ Onsite อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาควรได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการกาหนด หรือที่คณะกรรมการอาหารและยากาหนดแล้วแต่กรณี
๑.๑ การจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายและการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
ก. ให้ มีการวัดอุณหภู มิร่างกาย รวมถึงสั งเกตอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หวัด
สาหรับทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องเรียน
ข. ให้อาจารย์ผู้สอนจัดที่นั่งเรียนให้มีระยะห่างของนักศึกษาอย่างน้อย ๑ เมตร
ค. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา
ง. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเข้าชั้นเรียน
๑.๒ การออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ ฝึ ก งานทุ ก รู ป แบบ
ให้ แต่ละหลักสูตรพิจารณาอนุ ญาตให้ นั กศึกษาไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกงานได้
โดยนักศึกษาควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางราชการกาหนดหรือที่คณะกรรมการอาหารและยา
กาหนดแล้วแต่กรณี ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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๒. มาตรการด้านสุ ข ลั ก ษณะ สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก ส าหรับ การใช้อ าคาร
สถานที่เพื่อจัดการศึกษา เพื่อการจัดการสอบ หรือการฝึกอบรมระยะสั้น
๒.๑ ให้มีการกาหนดจุดเข้าออกและจุดคัดกรองประจาอาคารสถานที่ โดยให้มีการวัด
อุณหภูมิร่างกาย รวมถึงสังเกตอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หวัด สาหรับทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องเรียน อาคารสถานที่
๒.๒ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
๒.๓ 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 ทั้งก่ อนการใช้งานและหลังการใช้งาน และจัดให้มี
การระบายอากาศที่ดี
๒.๔ ให้ทาความสะอาดจุดที่เป็นผิวสัมผัสร่วม เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อนุญาต
ให้ยืมใช้งาน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ หรือปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น อย่างสม่าเสมอทุก ๒ ชั่วโมง
๒.๕ ให้จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
๒.๖ จัดที่นั่ งในพื้นที่ จัดการเรียนการสอนและพื้ นที่บริการให้ มีระยะห่ างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
๒.๗ ให้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน ากั บ ผู้ ป ระกอบการในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการของมหาวิทยาลัยหรือที่ราชการกาหนด
๒.๘ ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กากับให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัยหรือ
ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
๓. มาตรการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
๓.๑ การวิจัย เปิดห้องวิจัยและให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถดาเนินการวิจัยได้
โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม มีมาตรการรักษาสุขอนามัยที่ดี และดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยให้ถูก
สุขลักษณะ
๓.๒ การบริการวิชาการ ให้พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่
โดยอาจใช้วิธีให้บริการคาปรึกษาในระบบออนไลน์อย่างเดียว หรือให้บริการวิชาการที่มีสัดส่วนการให้บริการ
ในพื้นที่และออนไลน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมาก
๔.. ในกรณี ที่ อาจารย์ บุ คลากร หรือนั กศึก ษา ที่มี ผ ลตรวจ ATK :ซึ่ งแสดงผลการติ ดเชื้ อ
COVID-19 ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ และแจ้งสถานพยาบบาลใกล้เคียงเพื่อดูแลตนเองต่อไป
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

