
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามมาตรการเฝา้ระวังป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

------------------------------ 

 เพ่ือให้การจัดเรียนการสอน และการสอบ การฝึกอบรม การใช้สนามกีฬา การทำกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการ
ดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ
และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
และประกาศจังหวัดเลยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  จังหวัดเลย  ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค ๒๐๑๙ 
(COVID-19) รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop COVID Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเปิดที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตาม 
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

 ๑. มาตรการความปลอดภัยในการลดการแพร่เชื้อโรค  
  ๑.๑ บุคลากรและนักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ ๙๐ และผู้ให้บริการใน
ร้านค้าและร้านอาหารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน 
  ๑.๒ ให้บุคคลที่เข้ามาภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย อาคาร โรงอาหาร สนามกีฬา หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต้องผ่านการคัดกรองก่อนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนเข้า-ออกพ้ืนที่ด้วยแอปไทยชนะ (Thai Chana) 
หรือสมุดบันทึก ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุก ๓ ชั่วโมง ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำแบบคัดกรองความ
เสี่ยงผ่านแอป Thai Save Thai (TST) และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย และ
กรณีการเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจด้วย Antigen Test 
Kit (ATK) ก่อนเข้าพัก 

 ๒. มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการทำกิจกรรม  
  ๒.๑ ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์  (Online) และออนไซต์ 
(Onsite) กรณีรายวิชาที่มีผู้เรียนจำนวนมากให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  ๒.๒ ให้เว้นระยะห่างในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร และพ้ืนที่จัดกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมี
ระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และมีสัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน  
  ๒.๓ ให้แต่ละหมู่เรียนจัดให้มีนักศึกษาจำนวน ๒ คนเป็นจิตอาสา ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ 
เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพ และในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้ประสานงานกับสาขาวิชาและคณะ และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   



๒ 
 

  ๒.๔ ให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากโดยให้จัดกิจกรรมเท่าที่จำเป็นในเวลาที่สั้น 
หรือแบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด งดกิจกรรม 
ซ้อมเพลงเชียร์และกิจกรรมรับน้องใหม่ ทั้งนี้สามารถปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์แทน งดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค 

 ๓. มาตรการภายในอาคาร ห้องเรียน หอพัก และที่ประกอบศาสนกิจ  
  ๓.๑ ให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ ติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน
ตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) จัดเตรียม
หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักศึกษา จัดหาและเผยแพร่สื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)    
  ๓.๒ ห้องพยาบาล ให้มีบุคลากรทำหน้าที่ เฝ้าระวังร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย      
จัดหา ATK เพ่ือตรวจคัดกรอง จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัส โค โรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และจัดให้มพ้ืีนที่สังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยง 
  ๓.๓ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และห้องที่ใช้ในการทำกิจกรรมประเภทต่างๆ 
ทุกห้อง ให้เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย ๑๕ นาที ให้งดใช้เครื่องปรับอากาศ
ขณะจัดการเรียน กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ให้ทำการเปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศก่อนและ
หลังใช้งานเช่นเดียวกัน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และอุปกรณ์ในห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณด์นตรี อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
  ๓.๔ ให้มีตารางทำความสะอาด ห้องเรียน หอพัก ห้องน้ำ ที่ประกอบศาสนกิจ และอาคาร
สถานที่อย่างเคร่งครัด มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น ราวบันได ลูกบิด-มือจับประตู โต๊ะ 
เก้าอ้ี เป็นต้น มีสบู่ให้บริการภายในห้องน้ำและจุดบริการล้างมือ และมีถังขยะเพ่ือแยกประเภทขยะตามอาคาร 

 ๔. มาตรการด้านวินัย การรับผิดชอบต่อสังคม และการเฝ้าระวัง  
  ๔.๑ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคน มีความรับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่ปิดบังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง โดยต้องรายงานให้กองพัฒนานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือกักกันตัวเอง ๑๔ วัน 
  ๔.๒ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน ควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดการรับประทาน
อาหารร่วมกัน ให้นำอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารส่วนตัวมาใช้ สำหรับร้านอาหารในโรงอาหาร ต้องจัด
ให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 
  ๔.๓ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน ต้องหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโ รค ไว รัส โค โ รนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ของตนเองและบุคคลใกล้ชิด เช่น อาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจ
ลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น และท้องเสีย หากมีอาการ
ดังกล่าวต้องแจ้งกองพัฒนานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วและเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วย 
ATK ที่ห้องพยาบาล หรือ AT-PCR ที่โรงพยาบาล กรณีที่ต้องแยกผู้ที่มีความเสี่ยงเพ่ือสังเกตอาการให้ใช้ห้อง
แยกกักหรือศูนย์พักคอยของทางมหาวิทยาลัย  

 ๕. มาตรการด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
  ๕.๑ ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย และมี
การซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด กรณีที่นักศึกษามีประวัติเสี่ยงให้ทำการกักตัวของนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
เพ่ือการเฝ้าระวังติดตาม  



๓ 
 

  ๕.๒ ห้องพยาบาล ให้มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน (SOP) ประจำ
ห้องพยาบาล เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในมหาวิทยาลัย 
  ๕.๓ กรณีที่บุคลากรเกิดความเครียดจากการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ไวรัส โค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้บุคลากรแจ้งต้นสังกัดทราบเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน  

 ๖. กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


