
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เร่ือง  แนวปฏิบัติ และมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
__________________________________________________________

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเน่ืองมาจากการ

แพรระบาดระลอกใหม ไดขยายพื้นที่การแพรระบาดออกเปนวงกวางกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ เพื่อดําเนินการ

ตามขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 (ฉบับที่ 16) และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง

มาตรการและการเฝาระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังตอไปนี้

1. การปองกัน

     1) เสริมสรางความเขาใจ เพ่ือใหรับรูเกี่ยวกับขอมูลการแพรระบาด และการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แกคณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนนักศึกษา

2) ปฏิบัติตนระหวางการเดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามมาตรการการปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยรถโดยสารสาธารณะอยางเครงครัด โดยสวม

หนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา เม่ืออยูในพ้ืนที่สาธารณะ เวนระยะหางระหวางบุคคลขณะเดินทาง 

เมื่อขึ้นหรือลงจากรถ ลางมือดวยแอลกอฮอลเจลทุกครั้ง

3) จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบเวรประจําวันเพ่ือเฝาระวังสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

4) จัดใหมีจุดคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายเมื่อเขาสูมหาวิทยาลัย ทางเขาอาคารเรียน

และมีจุดบริการแอลกอฮอลเจลลางมือประจําพื้นที่ที่เปนจุดใหบริการ เชน หนาเคาทเตอรประชาสัมพันธ หนา

หองเรียน หนาหองพักอาจารย หนาลิฟต เปนตน

5) ลงทะเบียนกอนและหลังการใชบริการ และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยแอปพลิเคชั่น "หมอ

ชนะ" หรือแอปพลเคชั่น "ไทยชนะ" หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่รัฐกําหนด หรือสมุดลงทะเบียน

6) สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่ หรือระหวางการจัดการเรียน

การสอน
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7) เวนระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร ระหวางบุคคล โตะเรียน และเกาอี้นั่งตาง ๆ เพื่อ

ปองกันการติดเช้ือของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

  8) ดูแลทําความสะอาด หองสํานักงาน หองพักอาจารย หองเรียน หองประชุม ทางเดิน

หองน้ํา ลิฟท และตรวจเช็คทําความสะอาด บริเวณจุดสัมผัส เชน ราวบันได ที่จับบริเวณประตู ปุมกดลิฟต

ดวยน้ํายาฆาเช้ือ ดูแลเครื่องปรับอากาศ ทําความสะอาด (Big Cleaning) ทุกสัปดาห และฉีดพนยาฆาเชื้อ

โรคอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง รวมถึงทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชงานการเรียนการสอน กอนและหลังใช

งานทุกครั้ง

9) งดรับประทานอาหารรวมกัน รับประทานอาหารปรุงสุกใหม และใชอุปกรณสวนตัวใน

การรับประทานอาหารทุกครั้ง

                    10) งดกิจกรรมการรวมกลุม หากตองการติดตอส่ือสารกัน ควรใชการสื่อสารผานระบบ

ออนไลนแทน หากมีความจําเปนตองจัดประชุม สัมมนาใหเตรียมการปองกันตามความเหมาะสม โดยจัดใหมี

การคัดกรองผูเขาประชุม สัมมนา เตรียมอุปกรณการปองกัน เชน เจลลางมือ หนากากอนามัย ทําความ

สะอาดอุปกรณท่ีตองสัมผัสอยางสม่ําเสมอ ลดความแออัดของผูเขารวมประชุม

11) กรณีพบบุคลากรที่มีอุณหภูมิรางกายเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส ไมอนุญาตใหเขา

อาคาร โดยใหแจงวัตถุประสงค และบุคคลที่จะติดตอราชการ ตามความเหมาะสม หากมีอาการทางเดิน

หายใจ เชน ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย รวมดวย แนะนําใหไปพบแพทยตอไป

 

2. กรณีมีคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาอยูในเกณฑเฝาระวัง

     1) ใหผูที่อยูในเกณฑเฝาระวัง ไดแก ผูที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด

หรือผูท่ีพักอาศัยรวมกับบุคคลติดเชื้อ สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติงานที่บาน เปนเวลา 14 วัน โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด กรณีเปนคณาจารย และเจาหนาที่

ใหรายงานคณบดีทราบอยางสม่ําเสมอ สวนกรณีของนักศึกษาใหรายงานอาจารยที่ปรึกษารายงานอาจารยที่

ปรึกษาทราบ ทั้งน้ีไมถือเปนวันลา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555

 2) ใหผูอยูใกลชิดผูอยูในเกณฑเฝาระวัง หมั่นสังเกตอาการของตนเอง และหลีกเลี่ยงในการ

ติดตอใกลชิดกับบุคคลอื่น

3) ทําความสะอาดพื้นที่ และบริเวณหองผูที่อยูในเกณฑเฝาระวัง ดวยน้ํายาฆาเชื้อโดยเร็ว
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3. กรณีมีคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     1) ใหคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงาน

คณบดี ทราบทันที

 2) ทําความสะอาดบริเวณสถานท่ี ดวยนํ้ายาฆาเชื้อ โดยเร็วที่สุด

           3)  ปฏิบัติกับผูท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดวยความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ

พรอมท้ังสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอผูติดเชื้อ ลดการรังเกียจ และการตีตราทางสังคม

 

4. การจัดการความเครียดของคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา

     1) ใหคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสารอยางมีสติ โดยเฉพาะแหลง

ขาวที่นาเชื่อถือ

  2) หากิจกรรมผอนคลาย เชน การออกกําลังกาย การเลนกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูก

ตนไม อานาหนังสือ เปนตน

     3) หาเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวพูดคุยเพื่อขอคําปรึกษา เชน โทรศัพทหรือคุยผาน 

 โซเชียลมีเดีย

   4) หากยังมีความกังวลสูง สามารถปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต โทร.1323 หรือสอบถาม

ขอมูลเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ท้ังน้ี คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา หากมีขอสงสัยใหแจงเจาหนาที่ประจําสํานักงานคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โทร. 0 3426 1066 หรือ โทร 0 3410 9300 ตอ 3334-3335

 ประกาศ ณ  วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน)
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